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Expo

"Pâinea noastră cea de toate zilele"
Sub acest motto, Asociaţia

Patronilor din Morărit, Panificaţie și
Produse făinoase din judeţul
Maramureș, în colaborare cu Camera
de Comerţ și Industrie Maramureș,
a organizat "ZIUA INTENAŢIONALĂ
a Pâinii" în data de 12 octombrie
2007.

Devenit eveniment consacrat,
Asociaţia a invitat la Centrul de
Instruire și Marketing al CCI
Maramureș membrii asociaţiei, alţi
brutari și morari din judeţ, ca
împreună cu reprezentanţii
autorităţilor locale, să sărbătorească

Ziua Mondială a Alimentaţiei și a Zilei
de luptă împotriva Foametei - marcate
pe 16 octombrie.

Asociaţia, cu sprijinul CCI
Maramureș a organizat în acest scop
o sesiune de comunicări pe profilul
morăritului și panificaţiei, temele

expuse fiind foarte actuale și
cuprinzând, în principal, modalităţi
de atingere a pretenţiilor calitative
solicitate de Uniunea Europeană în
domeniul panificaţiei și produselor
făinoase.

Sesiunea de comunicări s-a
completat cu expunerea produselor
asociaţiei, într-o expoziţie propriu-
zisă de produse de panificaţie, în care
12 producători, membrii ai asociaţiei
au prezentat propriile produse de
cofetărie și panificaţie, foarte
apreciate de participanţii la
simpozion. La încheierea sesiunii  și

a expoziţiei produsele expuse au fost
donate unor organizaţii umanitare
prin intermediul Crucii Roșii, marcând
în acest scop elementul omagial al
Luptei împotriva Foametei.

Evenimentul "Ziua internaţională a
Pâinii" 2007 a fost urmat de
întâlnirea membrilor Asociaţiei, a
familiilor lor și reprezentanţi ai
instituţiilor descentralizate la o masă
comună, unde produsele Asociaţiei au
fost prezente pe masa participanţilor,
bucurându-se de aprecierea lor.

Valentin Bota,
Secretar tehnic - Asociaţia

Patronilor din Morărit, Panificaţie
și Produse Făinoase

Sub inaltul patronaj al Domnului
Ministru Iuliu Winkler, Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș a organizat în perioada
25 – 26 octombrie, la Baia Mare, ediţia a VII-a
a evenimentului IT&C, specializat în :

·Prezentări programe, soluţii IT pentru
studenţi și elevi

·Produse software pentru conducerea
eficientă a afacerilor

·Produse software pentru registratură
electronică și management de documente

·Programe educaţionale
·Firmă de exerciţiu - Echipamente de

protecţie și pază
·Prezentare programe de finanţare -

“Fondurile Structurale - POS Creșterea
Competitivităţii Economice - Axa prioritară III -
Tehnologia Informaţiei și comunicaţiilor pentru
sectoarele privat și public”

Partener oficial: Ministerul Comunicaţiilor
și Tehnologiei Informaţiei

Parteneri academici:
- Universitatea Tehnică Cluj-Napoca,
Facultatea de Electronică, Tele-
comunicaţii și Tehnologia Informaţiei și
- Universitatea de Nord Baia Mare,
Facultatea de Inginerie (detalii în pag.3)

Dintre acţiunile desfășurate în cadrul
evenimentului amintim:

·Seminarul ‘Concurenţa – Ajutorul de
stat’ - Importanţa inspecţiilor în lumina
directivelor UE. A prezentat Octavian Bandula
– director Oficiul Teritorial de Concurenţă
Maramureș (detalii în pag.5)

·Prezentare ‘Administrare cu PowerShell
pe platforma Windows’ – Mihai Moisei -
Arhimedes SRL Baia Mare

·Prezentare ‘Sistemul Informatic Integrat
ASiS – Informaţii sigure pentru o
conducere eficientă’ - Alfa Software SA
Zalău (detalii în pag.5)

·Prezentare ‘Folium – arhivă electronica
si flux de documente’ - Viorel Socaci -
RoPlanet SRL Cluj-Napoca (detalii în pag.4)

·‘Proiectarea sistemelor dedicate și
aplicaţii’ – temă prezentată de Universitatea
de Nord Baia Mare

·Seminarul ‘Fondurile Structurale – POS
Creșterea Competitivităţii Economice –
Axa prioritară III – Tehnologia Informaţiei
și comunicaţiilor pentru sectoarele privat
și public” cu participarea domnului Iuliu
Winkler, ministrul MCTI

Au prezentat dl. Victor Panzaru - director
Organismul Intermediar pentru Promovarea
Societăţii Informaţionale – OIPSI - din MCTI și d-
na. Daniela Oancea - șef serviciu OIPSI.

·Masa rotundă cu tema ‘CWNP, program
de certificare in domeniul reţelelor
wireless’. A prezentat - as.ing. Puschia
Emanuel - Universitatea Tehnică Cluj -
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii și
Tehnologia Informaţiei

Acţiunile evenimentului s-au desfășurat la
Centrul de Instruire și Marketing al CCI
Maramureș din Baia Mare Aleea Expozitiei
nr.5. Au participat reprezentanţi ai agenţilor
economici din Maramureș, ai instituţiilor
publice, profesori, elevi și studenţi.

Prin Tratatul de la Amsterdam din 1997
s-a introdus în cadrul UE prevederi
referitoare la politica de ocupare și de
protecţie socială. Astfel, statele membre
ale UE trebuie să colaboreze pentru
dezvoltarea unei strategii comune în
domeniul ocupării și promovării forţei de
muncă bine pregătite profesional și
adaptabilă într-o piaţă a muncii receptivă
la schimbări economice.

Această politică de ocupare trebuie să
contribuie la dezvoltarea durabilă a
economiei comunitare, asigurând un înalt
grad de ocupare și de protecţie socială,
egalitate de șanse între bărbaţi și femei,
un înalt grad al competitivităţii economice,
o creștere a calităţii vieţii și coeziune
economică și socială, în deplină
concordanţă cu liniile directoare ale
politicilor economice.

Procesul de la Luxemburg din 1997 a
stabilit Strategia Europeană pentru
Ocupare care a constituit un răspuns al UE
la probleme cu care se confruntă piaţa
muncii și mai ales consecinţele – nivelul
ridicat și persistent al șomajului.

După întâlnirea de la Luxemburg, au fost
organizate și alte reuniuni dintre care
întâlnirea de la Lisabona (2000) a avut o
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Strategia Europeană pentru Ocupare (SEO)
Urmare din pag. 1

importanţă deosebită deoarece a stabilit
obiectivele strategice pentru deceniul
următor, în care UE să devină cel mai dinamic
și competitiv spaţiu economic bazat pe
cunoașterea economiei globalizate, capabil
să realizeze o creștere economică durabilă,
cu locuri de muncă mai multe și mai bine
remunerate, pentru a realiza o bună coeziune
socială.

Printre obiectivele stabilite la Lisabona a
fost și atingerea unei rate medii generale de
ocupare de 70% din care rata de ocupare în
rândul femeilor să fie de 60% până în 2010.
Totodată reuniunea de la Lisabona a stabilit
că problema ocupării forţei de muncă să fie
privită nu numai la nivel comunitar ci din
punct de vedere regional, considerându-se
că la acest nivel se pot elabora strategii care
să ţină seama de particularităţile locale cu o
abordare de “jos în sus”.

Un element foarte important pentru
implementarea Strategiei Europene pentru
Ocupare (SEO) îl constituie Fondul Social
European care reprezintă principalul
instrument financiar pentru acţiuni
structurale ale UE care are ca scop prevenirea
și combaterea șomajului, dezvoltarea
resurselor umane și integrarea lor pe piaţa
muncii, egalitatea de șanse, dezvoltarea
durabilă și coeziunea economică.

Pentru simplificarea ciclurilor anuale de
coordonare în domeniile SEO, Comisia UE a
adoptat în 2003 o strategie revizuită
stabilindu-se trei obiective principale și
anume:

• Ocuparea deplină în care:
- rata generală de ocupare să fie de 67%

în 2005 și 70% în 2010;
- rata de ocupare pentru femei de 57% în

2005 și de 60% în 2010;
- rata de ocupare de 50% pentru muncitori

vârstnici de 55 – 64 de ani în 2010.
• Creșterea calităţii și

productivităţii muncii
Conceptul de calitate a muncii este unul

multidimensional care cuprinde: calitatea
intrinsecă a locului de muncă, calificările,
învăţarea continuă pe tot parcursul vieţii și
dezvoltarea carierei, egalitatea de gen,
sănătate și protecţia muncii, flexibilitate și
securitate, incluziunea și accesul pe piaţa
muncii, organizarea muncii și realizarea unui
echilibru între muncă și viaţa particulară,
dialogul social și implicarea muncitorilor,
diversitate și eliminarea discriminării și
performanţă generală a muncii.

Creșterea ratelor de ocupare trebuie să
fie în corelare strânsă cu creșterea generală
a productivităţii forţei de muncă și care
trebuie valorificată la maxim.

• Întărirea coeziunii și incluziunii
sociale

Ocuparea este vitală pentru asigurarea
incluziunii sociale prin: promovarea accesului
la ocupare de calitate pentru toate
persoanele apte de muncă, prin combaterea
discriminării pe piaţa muncii, prevenirea
marginalizării cetăţenilor pe piaţa muncii.

Coeziunea economică și socială trebuie
promovată prin reducerea disparităţilor în
domeniul ocupării și șomajului, prin
abordarea problemelor ocupării în zonele
defavorizate din UE și prin susţinerea reală a
procesului de restructurare economică și
socială.

În 2004, Consiliul Europei a structurat
recomandările sale în jurul următoarelor 4
priorităţi de acţiune:

1. Creșterea adaptabilităţii
lucrătorilor și a întreprinderilor prin:

a) promovarea și consolidarea flexibilităţii
combinată cu securitatea pe piaţa muncii,
definită prin sintagma flexisecuritatea.

Flexibilitatea se referă la schimbările
(“tranziţiile”) de succes pe parcursul vieţii unei
persoane - de pe băncile școlii la locul de
muncă, de la un loc de muncă la altul, de la
locul de muncă în șomaj sau inactivitate, și
înapoi prin reangajare sau în pensionare.
Mobilitatea aceasta este de cele mai multe
ori ascendentă, spre locuri de muncă mai
bune. Flexibilitatea, însă, înseamnă și
organizarea flexibilă a muncii, capabilă de a
răspunde repede și eficient noilor cerinţe și
competenţe de productivitate și creștere a
competitivităţii corelate cu satisfacerea
gradului de îndestulare pe care îl asigură
cerinţele și ofertele locului de muncă.

Securitatea pe piaţa forţei de muncă
reprezintă mult mai mult decât păstrarea
locului de muncă. Ea se referă la dezvoltarea
competenţelor, dar și accesul la
competenţele care permit progresul continuu
în viaţa profesională și în schimbarea /
găsirea unui loc de muncă. De asemenea, se
referă la ajutoarele de șomaj adecvate
trecerii spre integrare socio-profesională,
precum și la oportunităţile de formare
profesională pentru toţi lucrătorii, inclusiv
pentru cei cu nivelul scăzut de calificare dar
și pentru persoanele în vârstă.

b) facilitatea dezvoltării afacerilor
Aici un rol important le revine Camerelor

de Comerţ și Industrie de a înfiinţa și organiza
birourile unice, a serviciilor on-line și a
sprijinului prin consultanţă acordat mai ales
IMM pentru dezvoltarea afacerilor și
sprijinirea prin rolul de interfaţă a societăţilor
comerciale pentru accesul la programele de
finanţarea și de investiţiile de inovare, de
cercetare și dezvoltare a acestora. În plus
trebuie elaborată o politică sănătoasă pentru
reducerea împovărării administrative și
financiare de către stat pentru dezvoltarea
afacerilor.

c) asigurarea de salarii corelate cu costurile
muncii

d) anticiparea și rezolvarea problemelor ca
urmare a restructurării economice

Aici se simte nevoia unui parteneriat și a
unei colaborări între patronat, sindicate și
guvern, a unui management pozitiv al
procesului de restructurare, în special în cazul
concedierilor colective.

e) transformarea muncii nedeclarate
(munca la negru) în ocupare reglementată de
actele normative naţionale sau comunitare

Această prioritate poate fi soluţionată de
instituţiile afiliate ale statului în cooperare
cu sindicatele și organizaţiile patronale la
nivel local și regional prin descoperirea lor și
sancţionarea lor în conformitate cu legile
statului.

2. Atragerea persoanelor inactive
pentru a intra și rămâne pe piaţa
muncii și transformarea muncii într-
o opţiune reală prin:

- întărirea politicilor active pe piaţa muncii
- valorizarea corectă a muncii
- creșterea participării femeilor
- realizarea de strategii cuprinzătoare

pentru o îmbătrânire activă a forţei de muncă
- promovarea integrării imigranţilor și a

grupurilor minoritare și dezavantajate. Cele
întâmplate în unele ţări ale UE din Vestul
Europei referitoare la forţa de muncă română
imigrantă dovedește slaba preocupare a
statelor membre primitoare care nu au
elaborat strategii adecvate și politici specifice
pentru integrarea imigranţilor. Nu s-a pus
accentul pe asimilarea și accesul pe piaţa
muncii locale, învăţarea limbii, programe de
alfabetizare și/sau orientare profesională a
persoanelor imigrante. De aceea, multe din
responsabilităţile adaptabilităţii imigrantului
în noua locaţie sau ţară cade în sarcina
individului. Un exemplu care constituie o
problemă a întregii Uniuni este aceea a
populaţiei rome din Europa și nu numai din
România, care nu este numai problema
statelor de unde au emigrat ci și a celor care
i-au acceptat în baza liberei circulaţii a
persoanelor în spaţiul UE.

3. Creșterea nivelului eficacităţii
investiţiilor în capitalul uman și
învăţarea continuă pe întreg parcursul
vieţii prin:

- elaborarea unei strategii la nivel naţional,
regional și al Uniunii

- participarea pe scară largă a populaţiei
la educaţie și formare profesională

Ţinta UE pentru 2010 este ca 85% dintre
persoanele cu vârsta de 22 de ani să fi
absolvit ciclul superior al liceului în toate
ţările componente ale Uniunii, iar rata
participării adulţilor la învăţare pe parcursul
întregii vieţi să fie de 12,5%. Toate aceste
cerinţe vor impune eforturi considerabile din
partea Uniunii în totalitate dar mai ales a
guvernelor statelor membre în parte.

CE al UE atrage atenţia că lipsește
angajamentul sistematic al statelor din
ultimul val al aderării, pentru rezolvarea
situaţiei persoanelor dezavantajate, mai ales
în ceea ce privește respectarea obligativităţii
de a oferi gratuit învăţământul în ciclul
superior al liceului tuturor tinerilor cu vârsta
până în 20 de ani. După această vârstă,
aceștia pot obţine calificările dorite/necesare
în învăţământul pentru adulţi, alături de toţi
angajaţii care sunt îndreptăţiţi să participe
la studiu pentru o viaţă activă.

- reducerea numărului de elevi care
abandonează timpuriu școala

4. Asigurarea implementării
efective a reformelor pentru o mai
bună coordonare. Această prioritate se
poate realiza prin:

Continuare în pag. a 7-a
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UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE este o
universitate multidisciplinară, membră a Asociaţiei
Universităţilor Europene. În cadrul ei funcţionează patru
facultăţi: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Resurse
Minerale și Mediu, Facultatea de Litere și Facultatea de
Știinţe.

Istoric
Învăţământul universitar băimărean continuă, la

scara exigenţelor contemporane, o veche și apreciată
tradiţie școlară existentă pe aceste meleaguri. Încă din
1388 funcţiona la Baia Mare o școală sub conducerea
rectorului Teodoric, cunoscut cărturar, ce profesase
înainte la Brașov. Mărturii istorice vorbesc de “Schola
Rivulina” ce funcţiona în 1547 la Baia Mare, și care se
transformă în 1673 în colegiu, menţionat după o sută
de ani în „Geografia generală de la 1773" a lui
Johannes Huber.

În 1864 s-a înfiinţat prima școală minieră, cu durata
studiilor de 3 ani, având ca scop pregătirea cadrelor
necesare organizării și conducerii minelor. În anul
1937, Școala Minieră se transformă în Școala de
conductori tehnici minieri și chimico-metalurgi, iar
din 1945 devine Școala de Subingineri, cu durata
studiilor de 4 ani.

În 1961 este înfiinţat Institutul Pedagogic de 3 ani,
cu 3 facultăţi: Filologie, Matematică și Știinţe Naturale
și Agricole. Câţiva ani mai târziu, ca o recunoaștere a
meritelor învăţământului băimărean și a necesităţilor
industriale, reapare Institutul de Subingineri (1969).

La 1 octombrie 1974 este întemeiat Institutului de
Învăţământ Superior, cu două facultăţi: Facultatea de
Învăţământ Pedagogic și Facultatea de Învăţământ
Tehnic.

În martie 1991, prin Hotărâre Guvernamentală,
Institutul de Învăţământ Superior se transformă în
Universitatea Baia Mare, iar în 1996 primește denumirea
de Universitatea de Nord din Baia Mare.

FACULTATEA DE INGINERIE din cadrul Universităţii de
Nord din Baia Mare funcţionează începând din 1990 și
este acreditată începând din 1995.

Studii universitare de licenţă:
Inginerie industrială (acreditată) pregătește

specialiști cu studii universitare de licenţă care pot
desfășura următoarele activităţi profesionale și de
management tehnologic în industria construcţiilor de
mașini: proiectarea tehnologică, constructivă și de
control a produselor industriale; proiectarea și execuţia
sculelor, dispozitivelor și sistemelor de execuţie și
verificare produselor industriale, exploatarea mașinilor
din societăţile industriale; proiectarea constructivă a
mașinilor și utilajelor tehnologice din societăţile
comerciale; verificarea mijloacelor de producţie din
dotarea întreprinderilor; elaborarea de studii tehnico-
economice privind reducerea consumului de
combustibili și lubrifianţi, modernizarea
echipamentelor mecanice și electromecanice,
adaptarea la noi tehnologii; conducerea proceselor de
proiectare și de producţie, activităţi de cercetare în

UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE, FACULTATEA DE INGINERIE
”ŢARA NU SE POATE RIDICA DECÂT PRIN INGINERI”
Ion I.C. Brătianu (1864-1927, fost Prim Ministru al României)

domeniu. Masterate: Ingineria sistemelor
flexibile de fabricaţie, Inginerie statistică
și asigurarea calităţii (în curs de acreditare).

Inginerie mecanică (acreditată) pregătește
specialiști cu studii universitare de licenţă care pot
desfășura următoarele activităţi: exploatarea
instalaţiilor pentru construcţii din societăţile
industriale; proiectarea constructivă a mașinilor și
utilajelor tehnologice pentru construcţii și materiale
de construcţii; verificarea mijloacelor de producţie
pentru echipamentele mecanice din dotarea
întreprinderilor specializate în construcţii; reviziile și
reparaţiile curente a echipamentelor din dotarea
societăţilor comerciale specializate în construcţii care
au în dotare utilaje ca: motoare de acţionare
pneumatice, hidraulice, electrice, mașini și utilaje
hidropneumatice, mașini de ridicat, ventilatoare,
strunguri, mijloace de transport de diferite tipuri,
instalaţii de încărcare, excavare din cadrul
întreprinderilor, etc.; creșterea fiabilităţii
echipamentelor electromecanice; modernizarea
echipamentelor mecanice și electromecanice ;
adaptarea la noi tehnologii. Masterate: Sisteme
de mentenanţă asistate de calculator,
Proiectarea parametrică a echipamentelor
(în curs de acreditare).

Inginerie electrică (acreditată) pregătește
specialiști cu studii universitare de licenţă în domeniul
mecanic și electric care pot desfășura următoarele
activităţi profesionale: exploatarea instalaţiilor electrice
și mecanice din întreprinderile industriale; reviziile și
reparaţiile curente a echipamentelor electromecanice
din dotarea întreprinderilor economice (motoare
electrice de acţionare, pompe, compresoare, mașini
de ridicat, ventilatoare, strunguri, cuptoare electrice,
mijloace de transport din cadrul întreprinderilor, etc.);
verificarea mijloacelor de producţie pentru
echipamentele electromecanice din dotarea
întreprinderilor; întocmirea periodică a bilanţurilor
termo-energetice și electroenergetice ale
întreprinderilor; coordonarea activităţilor de reparaţii
din atelierele aferente întreprinderilor industriale;
proiectarea și executarea instalaţiilor electromecanice;
elaborarea de studii tehnico-economice privind
reducerea consumului de energie electrică, creșterea
randamentului liniilor de fabricaţie, creșterea
fiabilităţii echipamentelor electromecanice,
modernizarea echipamentelor electromecanice,
adaptarea la noi tehnologii etc. Masterate:
Managementul în ingineria electrică,
Sisteme moderne de acţionări electrice (în
curs de acreditare) .

Inginerie energetică (acreditată) pregătește
specialiști studii universitare de licenţă în domeniul
energetic care pot coordona următoarele activităţi
profesionale: revizii și reparaţii curente la posturile de
transformare, staţiile electrice de transformare, reţele
electrice de joasă și înaltă tensiune; întreţinerea și
repararea aparatajului de comutaţie și de măsură din
sistemele de transport și distribuţie a energiei
electrice;verificarea mijloacelor de protecţie din
sistemul electroenergetic; întocmirea periodică a
bilanţurilor energetice; proiectarea și executarea
instalaţiilor de distribuţie și transport a energiei
electrice; elaborarea de studii tehnico-economice
privind: optimizarea consumurilor de energie electrică,
calitatea energiei electrice și dimensionarea
elementelor componente utilizate în sistem;
exploatarea instalaţiilor electrice din centrale, staţii

electrice și întreprinderi industriale. Masterate:
Managementul în ingineria
electroenergetică, Monitorizarea și
automatizarea funcţionării sistemelor
energetice (în curs de acreditare).

Inginerie economică în domeniul mecanic
(autorizată) pregătește specialiști cu studii
universitare de licenţă în domeniul ingineriei și
managementului industrial. Absolvenţii vor putea activa
și coordona următoarele tipuri de activităţi: activitatea
de proiectare și cercetare în sisteme de fabricaţie,
utilaje, mecanisme; conducerea și organizarea
activităţilor de proiectare și cercetare în domeniul
mecanic, conducerea și organizarea activităţilor de
producţie și servicii în domeniul mecanic; întreţinerea
sistemelor de fabricaţie și conducerea compartimentelor
de întreţinere a sistemelor de fabricaţie; activităţi de
reengineering și restructurare a întreprinderilor;
înfiinţarea de întreprinderi mici și mijlocii și
dezvoltarea acestora, managementul general de firmă,
managementul tehnologic, management economic al
firmei; efectuarea de activităţi comerciale:
aprovizionare, vânzare, marketing, conducerea și
organizarea activităţilor comerciale: aprovizionare,
vânzare, marketing; organizarea și planificarea
sistemelor de producţie, a sistemelor de vânzări și
servicii, analize economice și contabilitate.

Calculatoare (autorizată) pregătește specialiști
cu studii universitare de licenţă asigurând formarea
cunoștinţelor de bază și a deprinderilor necesare unui
domeniu extrem de dinamic vizând: asamblarea și
întreţinerea echipamentelor de calcul și automatizare;
proiectarea și programarea aplicaţiilor software
(utilizând limbajele C/C++, Java, VFP, VB.NET);
instalarea si configurarea sistemelor de operare desktop/
server (Windows si Linux); proiectarea, construcţia și
administrarea reţelelor de calculatoare; administrarea
bazelor de date (SQL, Oracle PL/SQL); dezvoltarea
aplicaţiilor Web (cu utilizarea tehnologiilor Internet -
HTML, CSS, Javascript, XML, PHP, ASP etc.).

Electronică aplicată (autorizată) pregătește
specialiști cu studii universitare de licenţă cu abilităţi
practice în proiectare, execuţie și testare electronică și
care se vor putea integra în unităţi de proiectare,
producţie sau service din domeniile: electronică
industrială; telecomunicaţii; electronică medicală;
tehnica de calcul; întreprinderi mici și mijlocii cu
activitate în electronică. Absolvenţii vor avea cunoștinţe
de bază necesare în domeniile dispozitive și circuite
electronice analogice, circuite integrate analogice și
digitale; microprocesoare, microcontrolere și
procesoare digitale de semnal; echipamente periferice,
sisteme de achiziţie de date; aparate de măsură
electrice, electronice și instrumentaţie virtuală; circuite
și sisteme de telecomunicaţii, televiziune; tehnologie
electronică; circuitelor logice programabile; proiectarea
circuitelor electronice pe baza limbajelor de nivel
înalt (VHDL); proiectarea pe calculator a circuitelor
electrice și electronice cu programe specializate
(ORCAD, SPICE).

Studii aprofundate: Proiectarea și
fabricarea roţilor dinţate .

Studii postuniversitare: Managementul
tehnologiei, Managementul logisticii,
Logistică comercială, Evaluarea riscurilor de
accidentare și sănătate în muncă, Acţionări
electrice cu automate programabile.

Studii doctorale (zi și f.f.) în domeniile:
Inginerie industrială și Inginerie mecanică.

FACULTATEA DE INGINERIE
Baia Mare str. Dr. Victor Babeș, 62A
Tel. 0362-401265 Fax 0262-276153
E-mail: decanat.inginerie@ubm.ro
Web: http://eng.ubm.ro/

UNIVERSITATEA DE NORD
Baia Mare, str. Dr. Victor Babeș 62A
Tel. 0262-218922 Fax 0262-276153
Web: www.ubm.ro
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Folium® soluţie europeană
la îndemâna societăţilor și
instituţiilor maramureșene

RO Planet Software
House Cluj-Napoca a
primit cu interes invitaţia
de a participa la
evenimentul IT&C 2007
organizat de Camera de
Comerţ și Industrie
Maramureș. Organizarea
acestui eveniment,
profesionismul și căldura
reprezentanţilor Camerei
de Comerţ și Industrie
Maramureș, interesul
acordat de către
participanţi și invitaţi atât
standului cât și prezentării
“Folium® - arhivă
electronică și flux de
documente" făcută în
cadrul simpozionului au
dovedit că participarea la
acest eveniment a fost o
reușită.

Folium® a fost creat
pentru a acoperi
necesitatea unei soluţii de
arhivare, registratură și
document management
puternice, ieftine, simple
și ușor de folosit de către
utilizatori specializaţi în
diferite domenii, altele
decât informatica, în cadrul
unei societăţi sau instituţii
din Italia. Această soluţie
trebuia să respecte
regulile clasice de
arhivare și registratură.

Pe lângă aceste calităţi
noi am gândit Folium® să
fie capabil să colaboreze, să
fie integrat sau să
integreze alte soluţi i
conexe existente.

Succesul obţinut de
Folium® pe piaţa italiană,
faptul că utilizatorii acestei
soluţii au rămas fideli
Folium®, experienţa
noastră în dezvoltarea de
aplicaţii ce acoperă o gamă
vastă de domenii și
tehnologii, lipsa unei soluţii
de acest tip accesibilă
tuturor categoriilor de
societăţi și instituţii din
România, convingerea că
este momentul potrivit
pentru a trece la un nivel
superior de prelucrare a

informaţiilor și în România,
ne-a îndemnat să ne
adresăm cu respect și
încredere pieţei locale.

Implementarea Folium®

la Autoritatea Naţională de
Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter
Personal, evoluţia
colaborării cu ANSPDCP
ne-a confirmat valoarea și
importanţa Folium® în
România.

Promovarea  Folium® pe
piaţa din România a
crescut interesul
instituţiilor și societăţilor
înspre arhivarea
electronică a
d o c u m e n t e l o r ,
managementul acestora,
soluţiei de registratură cu
acces la documentul

înregistrat și la cele
atașate acestuia aflate în
arhivă, deoarece Folium®

este o aplicaţie simplă,
puternică, sigură,
accesibilă tuturor
instituţiilor și societăţilor.

Pentru a acoperi nevoile
tuturor instituţi i lor și
societăţi lor, de orice
dimensiune și putere
financiară, RO Planet a
dezvoltat pentru România
două versiuni de suport
Folium® fără a face rabat
de la calitate și siguranţă.

Versiunea standard este
bazată pe parteneriatul cu
Oracle, oferind baza de
date și sistemul de
gestiune al documentelor
de la Oracle.

A doua versiune este
bazată pe PostgreSql ca și
bază de date și pe un
sistem de gestiune al
documentelor propriu.
Această a doua versiune
exclude costuri le de
licenţiere și devine foarte
avantajoasă pentru o

instituţie sau societate de
dimensiuni mici sau
mijlocii, cu un număr redus
de personal și documente.
Desigur trebuie precizat că
"numărul redus de
personal și documente"
poate acoperi chiar și
nevoile unei societăţi sau
instituţi i mari. De
asemenea această
versiune nu necesită
investiţii mari în tehnica de
calcul, fiind suficient un
calculator de tip Pentium IV
cu 512 MB RAM,
recomandabil 1 GB RAM
pe post de server.

Pentru staţiile de lucru
poate fi folosit orice
calculator pe care este
instalat Internet Explorer
versiunea 5 sau 6.

Dacă RO Planet a
acordat atenţie bazei,
"fundaţiei" acestei aplicaţii,
nu a neglijat nici partea
funcţională. Într-o continuă
actualizare datorată
nevoilor sporite pe care
trebuie să le acopere,
Folium® aduce implicit
modulele de scanare a
documentelor, de încărcare
și/sau conversie a celor
existente în sistem,
ștampilarea electronică a
documentelor înregistrate,
utilizarea de formulare,
versionarea documentelor,
protecţia acestora și
accesul protejat la ele,
realizarea de fluxuri de
documente cu stabilirea de
scadenţe si de perioade de
urgenţă individuale sau de
grup, managementul și
controlul activităţilor pe
documente, fără a fi nevoie
de investiţii suplimentare.

Politica de marketig și
dezvoltare a RO Planet în
cazul Folium® a încurajat,
pe lângă găsirea unor

soluţi i conexe sau de
personalizare, și găsirea
unor soluţii de comunicare
între Folium® și aplicaţiile
deja existente la clienţi,
astfel încât utilizatorii să
beneficieze rapid și eficient
de întreaga putere a
sistemelor informatice.

Având deja experienţă
prin colaborarea cu Geotop
Odorheiu Secuiesc în
implementarea de soluţii de
comunicare între Folium®

și GIS MapSys, timpul
scurt în care s-au găsit
aceste soluţii și ușurinţa cu
care au putut fi
implementate, faptul că
această soluţie este
implementată la Primăria
Odorheiu Secuiesc și
interesul de care s-a
bucurat la simpozionul
“12th GIS WorkShop"
organizat de Consil iul
Judeţean Cluj - România,
Fundaţia Hungis Budapesta
- Ungaria, Asociaţia
Naţională a
Informaticienilor din
Administraţia Publică -
România și Fundaţia Gábor
Dénes Cluj – România ne-
au convins să ne adresăm
și altor firme de software
care promovează soluţii
proprii dar care nu includ
arhivarea electronică a
d o c u m e n t e l o r ,
management al
documentelor si/sau
registratură electronică, în
cadrul simpozionului
desfășurat la IT&C 2007
în Baia-Mare.

Sperăm ca anul viitor să
putem prezenta o astfel de
soluţie împreună cu o firmă
din Baia-Mare și/sau
prezentă pe piaţa
maramureșeană.

De asemenea și nu în
ultimul rând, RO Planet s-
a adresat celor ce doresc
să devină revânzători  sau
reprezentanţi pe piaţa
maramureșeană.
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Având în spate o experienţă de peste
10 ani, Alfa Software a reușit să ajungă
unul dintre cei mai mari competitori de
pe piaţa de ERP din România. Enterprise
Resource Plannig (ERP) este un concept
inovativ menit sa îmbunătăţească
deciziile ce se iau în cadrul unei firme.

Aproape orice date ce au legătură cu
economicul (și pot fi cuantificate în bani)
pot fi introduse sau preluate în sistemul
ASiS. Mai nou, datele se nasc digital -
pontaje automate, facturi în format
electronic, etc. iar sistemul integrat ASiS
le poate prelua și procesa pentru a
obţine informaţii preţioase din
perspectiva luării deciziilor.

Mediul de dezvoltare folosit la
elaborarea ASiS-ului a fost ales unul de
tip RADD (Rapid Application
Development and Deployment) și este
produs de către compania israeliană
MAGIC.

Datele sunt stocate cu ajutorul
Sistemului de Gestiune a Bazei de Date
Microsoft SQL Server 2005.

ASIS s-a impus de-a lungul timpului
printr-un grad de complexitate ridicat și
adaptabilitate la profilul de activitate al
clienţilor.

Dintre performanţele ASIS prezentate
am putea enumera:

un produs ERP

realizat de ALFA SOFTWARE Zalău
· Sistemul informatic ASIS

funcţionează ca un sistem informatic
integrat (abordare globală a informaţiei
la nivelul unităţii), baza de date unică și
prelucrarea unică și în timp real a
documentului.

· Interfaţa modernă de tip GUI (meniuri
și ferestre de tip Windows)

· Posibilitatea lucrului cu baze de date
foarte mari (TerraBytes)

· Posibilitatea gestionării bazei de date
prin distribuirea pe mai multe servere
care se sincronizează folosind tehnica
replicării.

· Lucrează cu case de marcat dotate
cu interfaţă pentru PC și cititor de coduri
de bare sau cu POS-uri.

· Acces parolat cu nivele de acces
diferenţiate în module, tabele și câmpuri

· Vizualizarea rapoartelor atât în mod
text și grafic cât și în mod Web
(Reporting Services)

· Generarea automată a înregistrărilor
contabile la introducerea de date în
formulare

· Operarea datelor organizată pe
principii ergonomice, cu validare, decizie
și control interactive

· Posibilitate de configurare a modului
de exploatare și a anumitor algoritmi și
formule de calcul

· Integrare rapidă cu alte aplicaţii
Cele mai semnificative aplicaţii ale

acestui ERP sunt: Contabilitate
Generala și Gestiunea Resurselor,
Personal și Salarizare, Urmărire
Contracte, Mijloace Fixe,
Managementul Mașinilor, Costuri de
Producţie, Tablou de Bord,
Managementul Producţiei, Urmărire
Abonaţi și Service Auto.

De-a lungul timpului soluţiile oferite
clienţilor noștri au fost din cele mai
diverse și vă putem exemplifica doar
câteva:

· Distribuţie de mărfuri cu colectarea
comenzilor prin utilizarea PALMTOP-
urilor: Total As Zalău; Quantum Pharm
Cluj- Napoca; Eta Botoșani.

· Producţie: Cuprom București - Baia
Mare - Zalău, Ardealul Carei; Szobocs
Gabona Grup (ProdPan, Abo Mix);
Pasmatex Timișoara; Grupul Friesland
Satu-Mare; etc.

· Urmărire abonaţi: Vital Baia Mare;
Salubris Iași.

· Sistem integrat pentru unităţi
prestatoare de servicii: Grasetto Lavori
București; Leasing Rom Cluj-Napoca;
Dacos Râmnicu-Vâlcea; Hotel Mesesul
Zalău Salubris Iaș, etc.

Service auto: Grupul Compexit Cluj;
Opel West Oradea – Arad - Satu Mare

Concurenta și ajutorul de stat - Importanţa
inspecţiilor în lumina prevederilor U.E.

În cadrul acţiunilor organizate cu ocazia evenimentului
IT & C 2007 joi 25 octombrie 2007, Camera de Comerţ
și Industrie Maramureș în colaborare cu Inspectoratul de
Concurenţă Maramureș a organizat seminarul interactiv
cu tema:

  Concurenta și ajutorul de stat - Importanţa inspecţiilor
în lumina prevederilor U.E.

- La seminar au participat: Gheorghe Marcaș,
președinte CCI Maramureș, Octavian Bandula, inspector
coordonator la Inspectoratul de Concurenţă Maramureș,
precum și specialiști din cadrul CCI Maramureș,
reprezentanţi ai autorităţilor publice locale - DGFP.

- Mediul de afaceri din judeţul Maramureș; agenţi
economici în principal din domeniul IT & C.

- Reprezentanţi mass-media ziariști de la principalele
cotidiene locale; Graiul Maramureșului, Glasul
Maramureșului, Informaţia zilei de Maramureș.

Problematica ce a fost prezentată spre informare și
dezbatere a vizat două domenii și anume:

- Prezentare privind importanţa inspecţiilor în lumina
prevederilor U.E.

- Aprecieri asupra monopolurilor existente în România
S-a menţionat rolul determinant al concurenţei pentru

menţinerea unei economii de piaţă funcţionale și în
crearea în final de avantaje pentru consumatori.

Cele mai grave încălcări ale regulilor de concurenţă sunt

înţelegerile între competitori care au ca scop fixarea
preţurilor, împărţirea pieţelor sau limitarea producţiei.

Inspecţia inopinată reprezintă unul dintre cele mai
importante instrumente folosite în investigaţiile care
vizează carteluri și este folosită de către autorităţile de
concurenţă datorită eficienţei în obţinerea probelor.

Conform art.36 din Legea nr.21/1996 republicată (1)
„Pentru investigarea încălcării prevederilor prezentei legi,
inspectorii de concurenţă sunt abilitaţi cu puteri de
inspecţie, cu excepţia debutanţilor, și au următoarele
puteri de inspecţie:

a) să intre în spaţiile, terenurile sau mijloacele de
transport pe care agenţii economici ori asociaţiile de
agenţi economici le deţin legal;

b) să examineze orice documente, registre, acte
financiar-contabile și comerciale sau alte evidenţe legate
de activitatea agenţilor economici sau asociaţiilor de agenţi
economici, indiferent de locul în care sunt depozitate;

c) să ia declaraţii reprezentanţilor și angajaţilor agentului
economic sau asociaţiei de agenţi economici referitoare
la fapte sau documente considerate relevante;

d) să ridice sau să obţină în orice formă copii ori extrase
din orice documente, registre, acte financiar-contabile și
comerciale sau din alte evidenţe legate de activitatea
agentului economic sau asociaţiei de agenţi economici;

Continuare în pag. a  6-a
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Concurenta și ajutorul de stat - Importanţa
inspecţiilor în lumina prevederilor U.E.

Pregătire profesională și antreprenorială

În cadrul proiectului “Academia de
Management pentru IMM Maramureș”,
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
împreună cu programul IBD/GTZ al
Ministerului Federal German pentru
Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) a
organizat, la Centrul de Instruire și Marketing,
cursul de instruire pentru „Reprezentantul
Managementului pentru Calitate”. Cursul a
fost susţinut de către Academia TÜV Rheinland
România S.R.L.

Cursul de Reprezentantul Managementului
pentru Calitate 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 s-a desfășurat în perioada 22-27
octombrie 2007 și s-a structurat pe două
module, astfel:

Modulul I: Temele abordate în primul modul
al cursului de Reprezentantul
Managementului pentru Calitate au constat
în: comunicare, creativitate, tehnici de
prezentare, motivare.

Modulul II: Temele abordate la al doilea
modul au fost „Tehnici de management:
benchmarking, QFD” și „Auditare, certificare”.

Participanţilor, 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.

La acest curs s-au înscris persoane care au
urmat în prealabil un curs de managementul
calităţii și care au putut prezenta un certificat în
acest sens. Astfel, au fost prezenţi
reprezentanţi ai firmelor din diferite domenii
de activitate: construcţii de clădiri și lucrări de
geniu (IMI SA, Petre Instacons SRL – Oradea,),
construcţii metalice și părţi componente ale
structurilor metalice (HEFEX SRL, RAMIRA SA,
DEBITARE SRL), comerţ cu piese și accesorii
pentru autovehicule (ATP-EXODUS SRL),

Tăierea și rindelurile lemnlui, impregnarea
lemnului (VESTINDUSTRI SA); fabricare
echipamente de utilizare generală (ADISS SA),
comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum
nealimentare (EUROBOIS SRL), fabricarea
condimentelor (Beta Lucullus SRL), comerţ cu
ridicata, nespecializat, de produse
alimentare, băuturi, și tutun (MARCOM SA),
fabricarea produselor lactate și  a
brânzeturilor (CALITATEA SRL) și comerţ cu
ridicata al produselor farmaceutice
(MEDITECH SRL).

La finalul cursului participanţii si-au
manifestat gradul de satisfacţie cu privire la
necesitatea organizării unui astfel de curs, la
cunoștinţele acumulate în urma acestuia, la
modul de organizare de către CCI
Maramureș, completând un chestionar de
satisfacţie a clientului. Din centralizarea
acestor chestionare a rezultat un procent mare
de satisfacţie, participanţii manifestând
interes și pentru alte cursuri în domeniul
managementului calităţii, interes ce rezultă fie
din dorinţa dezvoltării personale -
autoperfecţionarea, fie ca urmare a
îndatoririlor și responsabilităţilor postului
deţinut în cadrul instituţiei în care-și desfășoară
activitatea.

Interesul arătat dezvoltării profesionale, în
special în domeniul managementului calităţii,
dă posibilitatea Camerei de Comerţ și
Industrie de a continua șirul cursurilor de
pregătire în acest domeniu și pe viitor.

Cursul "Reprezentantul Managementului pentru Calitate"

Urmare din pag. a 5-a

e) să sigileze orice amplasament destinat activităţilor
agentului economic sau asociaţiei de agenţi economici și
orice documente, registre, acte financiar-contabile și
comerciale sau alte evidenţe legate de activitatea agentului
economic sau asociaţiei de agenţi economici, pe durata și
în măsura necesară inspecţiei.

2) Inspectorii de concurenţă cu puteri de inspecţie,
prevăzuţi la alin. (1), vor proceda la actele prevăzute la
alin.(1) numai dacă există indicii că pot fi găsite
documente sau pot fi obţinute informaţii considerate
necesare pentru îndeplinirea misiunii lor, iar rezultatul
acestora va fi consemnat într-un proces-verbal de
constatare și inventariere.

(3) Inspectorii de concurenţă cu puteri de inspecţie pot
face inspecţii inopinate și pot solicita orice fel de
informaţii sau justificări legate de îndeplinirea misiunii,
atât la faţa locului, cât și la convocare la sediul Consiliului
Concurenţei.

(4) Exercitarea puterilor de inspecţie se face în
conformitate cu regulamentul privind organizarea,
funcţionarea și procedura Consiliului Concurenţei.”

În cazul în care sunt vizate dovezi electronice (e-mail-
uri, agende electronice, documente în format electronic
etc.) se impune prezenţa unor specialiști IT în cadrul

echipei de inspecţie. Aceștia pot recupera documente
electronice șterse, pot sparge parole și pot folosi metode
specifice pentru prelevarea probelor. Specialiștii IT sunt
indispensabili pentru buna desfășurare a inspecţiilor
datorită complexităţii din ce în ce mai mari a sistemelor
de comunicaţii folosite de companii precum și datorită
tehnicilor sofisticate de protejare și de criptare a
informaţiilor în format electronic.

De asemenea, folosirea specialiștilor IT în cadrul
inspecţiilor reprezintă un element pozitiv și pentru
companii datorită faptului că la serverele și echipamentele
acestora au acces doar persoane calificate.

S-a explicat ca autoritatea de concurenţă folosește
inspecţiile inopinate ca instrument primar de investigaţie,
în special în ceea ce privește politica anti-cartel.

Participanţii au pus întrebări privitoare la modul de
practicare a legislaţiei în domeniul înţelegerilor de preţ,
au solicitat informaţii privind modul de desfășurare a
investigaţiilor precum și exemple practice de investigaţii
finalizate. De asemenea au fost interesaţi de existenţa
monopolurilor pe piaţă, și de modul cum afectează acestea
concurenţa pe pieţele relevante.

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

Inspector coordonator - Octavian Bandula
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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 15.917 societăţi comerciale, cu
obligaţia depunerii situaţiei financiare
anuale pe anul 2006, s-au conformat 10.549
societăţi, ceea ce reprezintă 66,28%.
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.

În perioada 01.01.1991 - 31.10.2007,
în Registrul Comerţului Maramureș s-au
efectuat 162.094 operaţiuni, din care
53.216 înmatriculări, 92.039 menţiuni,
16.839 radieri.

Ponderea    înmatriculărilor    o
constituie  S.R.L. 17.708 (54,25) și
persoane fizice autorizate în baza Legii nr.

300/2004 (AF/PF) 13.912 (42,62%).
În intervalul 01.10.2007-31.10.2007, s-

au efectuat 780 operaţiuni, din care 238
înmatriculări, 511 menţiuni și 31 radieri.

Capitalul străin investit în judeţ în
perioada 01.01.1991-31.10.2007 este de
60.741.785 USD și 21.115.518 RON la
un număr de 1.624 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 octombrie 2007 numărul
societăţilor cu aport de capital străin
constituite, a fost 19 iar volumul capitalului
străin investit în această perioadă a fost de
11.410 RON și 47.396 USD.

În luna octombrie 2007 s-au operat 31
radieri, din care 24 AF/PF și 7 societăţi
comerciale, motivul radierii fiind retragerea
autorizaţiei, schimbare sediu în alt judeţ,
lichidare.

Director ORC Maramureș
Lazăr Doru Alexandru

- constituirea de parteneriate
pentru reformă

Consiliul Europei a solicitat
Statelor Membre să creeze
parteneriate pluridisciplinare cu
implicarea partenerilor sociali
pentru realizarea reformelor în
aplicarea Strategiei de la
Lisabona și SEO. Acestea
necesită acţiuni coordonate și
convingerea publicului asupra
unei agende complete de
reforme, în special cu privire la
managementul schimbării
economice.

- definirea ţintelor și
angajamentelor naţionale

Statele Membre au primit
recomandarea de a-și defini
ţintele naţionale specifice în
concordanţă cu cele stabilite la
nivelul UE.

- p r o p o r ţ i o n a l i t a t e ,
transparenţă și eficacitate în
alocarea resurselor financiare

 Reformele din domeniu
trebuie să fie susţinute cu
mijloace financiare adecvate și
prin utilizarea efectivă a
fondurilor publice naţionale și
comunitare.

-dezvoltarea învăţării reciproce
Învăţarea reciprocă și schimbul

de experienţă ajută la
îmbogăţirea elaborării politicilor.
Noul program al UE de învăţare
reciprocă oferă o oportunitate de
a consolida acest element cheie

Strategia Europeană pentru Ocupare (SEO)
Urmare din pag. a 2-a al reformei. Strategia Europeană

de Ocupare a fost structurată în
linii directoare (Employment
Guidelines) care au fost stabilite
de Consiliul Europei în 2003. În
fiecare an, după aceea, acestea
au fost transpuse în Planuri
Naţionale de Acţiune către
fiecare stat membru în parte,
care au fost transmise la
Bruxelles pentru a fi analizate de
către Comisia Europeană și
Consiliul European, iar
rezultatele analizei au fost
prezentate sub forma unui Raport
comun privind Ocuparea Forţei de
Muncă (Joint Employment
Raport).

Concluziile Raportului au
reprezentat baza viitoarelor
acţiuni în direcţia reexaminării
liniilor directoare și a elaborării
unor recomandări specifice
pentru politica de ocupare a
fiecărui stat membru.

La 5 ani după lansarea
Strategiei Lisabona, în martie
2005, la reuniunea șefilor de
stat/guverne s-a prezentat
însemnătatea deosebită pe care
o are în construcţia europeană
revigorarea proiectului de
creștere a competitivităţii
economiei europene, lansat în
2000, cunoscut sub denumirea
Procesul Lisabona.

Cu această ocazie s-a
considerat esenţial relansarea
Strategiei Lisabona și

reorientarea priorităţilor
promovării dezvoltării economice
și a locurilor de muncă mai multe
ca număr și condiţiile obligatorii
pentru consolidarea Modelului
Social European, a coeziunii
sociale și a dezvoltării durabile.
Astfel, Europa trebuie să
actualizeze baza pentru
competitivitate, să crească
potenţialul de dezvoltare și să
consolideze coeziunea socială
prin punerea accentului pe
cunoaștere, inovare și optimizare
a capitalului uman.

Elementele principale ale noii
Strategii Lisabona se realizează
în jurul a două mari obiective:
• realizarea creșterii economice
• crearea de locuri de muncă prin
trei axe principale:

- cunoașterea și inovaţia ca
motoare ale creșterii economice

- crearea unui spaţiu atractiv
pentru investiţii și forţă de muncă

- realizarea coeziunii sociale
prin intermediul creșterii
economice și ocupării forţei de
muncă
N.R. Am considerat ca în

Buletinul de Informare al CCI
Maramureș să dăm publicităţii, în
editorialul său, un rezumat
explicativ al Strategiei Europene
de Ocupare, care nu a fost și nu
este suficient de promovat în
media românească și nici în
mijloacele de informare
guvernamentale și/sau a

multitudinii de ONG care se ocupă
de promovarea politicilor în
domeniul UE. Mai mult am
subliniat acele cerinţe și
recomandări ale UE privind
Strategia Europeană de ocupare
care obligă/recomandă
guvernelor și parlamentelor
Statelor Membre să adopte legi
și acte normative care să asigure
implementarea SEO în politicile
naţionale privind ocuparea.

Din punctul de vedere al
României, considerăm că
implemetarea SEO la noi are o
semnificaţie mult mai imperativă.
Criza forţei de muncă din ţara
noastră prin emigrarea sa în UE
se va înrăutăţi, accentuându-se
în următorii ani.

Dacă nu se vor lua măsuri pentru
aplicarea prevederilor
recomandărilor SEO, care să
contracareze lipsa de personal ce
s-a declanșat în România, mai
ales în domeniul construcţiilor, a
serviciilor, industria ușoară și
alimentară, în domeniul sănătate
etc, vom asista la declanșarea
unui colaps economic și financiar
cu consecinţe grave asupra
viitorului nostru, ca "ţară  fără
oameni". Introducând cerinţele
strategiei în legislaţia muncii din
România ne vom aduce îndărăt
emigranţii plecaţi din cauza
politicii greșite privind ocuparea
în România.

Să facem ca această criză a
forţei de muncă în România să
fie stopată acum, până nu va fi
prea târziu să o oprim.
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• Din străinătate

CEMROM & CO

440228 Satu Mare, str. Șantierului 28/A,
România
tel. 0040261779445, mobil 0040744798840,
fax 0040261779446, 0040361411155
e-mail: cemrom@sm.rdsnet.ro

Vinde sau închiriază PLATFORMĂ
INDUSTRIALĂ în orașul Carei str. Gheorghe
Șincai nr.46

SUPRAFAŢĂ TOTALĂ: 11680 mp
HALĂ DE PRODUCŢIE cu pod rulant, depozite

și birouri: cca 3284 mp
SUPRAFAŢĂ BETONATĂ liberă de construcţii:

8396 mp
Toată incinta a fost renovată: ferestre

termopan, uși termopan cu acţionare electrică,
încălzire cu centrală cu gaz metan, clădirile
izolate termic și acoperite cu tablă cutată
zincată și vopsită. Toate acoperișurile sunt noi.

Persoană de contact: Marinescu Maria -
administrator

• Din Maramureș
� Persoană fizică oferă pentru Vânzare

/ Închiriere / Asociere în participaţiune
/ Locaţie de gestiune teren și construcţii

Posibilităţi de utilizare a activului - teren
pentru construcţii, teren pentru agricultură,
pomicultură, zootehnie, producţie - servicii
- microfermă

Căi de acces: DN, drum pietruit 2 km
Utilităţi - curent electric: 380V și 220V,

apă, gaz metan, linie telefonică.
Suprafaţă totală 5 ha, suprafaţă utilă

construită: casă locuit - 200 mp, hală
producţie 300 mp (999)
� Persoană fizică, oferă cazare,

agroturism: 6 camere (4x4) din care 4
camere cu baie proprie, 2 camere cu o baie;
2 căsuţe de  lemn (3x3) dotate cu grup
social, o cabină de duș, apă caldă.

Locaţie: un sat din Maramureșul istoric
Utilităţi: curent electric, încălzire cu

lemne, apă de la reţea sau fântână proprie
Căi de acces - drum asfaltat (există

indicator) (1000)
�Firmă execută confecţii metalice

diverse utilizând tehnologii moderne:
debitare cu laser, îndoire de precizie, sudura
în mediu colgon, vopsire în câmp
electrostatic etc. (1001)

CERERI
ALGERIA

♦ Solicită fir de bumbac pentru broderie
și sucuri naturale românești. (4535)
EGIPT

♦ Solicită policlorură de vinil(PVC). (4526)
♦ Solicită motoare electrice. (4532)
FRANTA

♦ Solicită mobilier pentru reședinţe
hoteliere și turism(mobilă de bucătărie,
mobilă pentru săli de baie, paturi,
televizoare, mese și scaune). (4533)
GERMANIA

♦ Solicită grâu comun, grâu “Alac-Spelt”,
secară, ovăz, orz. (4530)
ITALIA

♦ Solicită cărămizi din argilă și mobilă
de uz casnic după specificaţia clientului.
(4534)

♦ Solicită podoabe, globuri pentru pomul
de Crăciun, ornamente de Crăciun. (4536)

♦ Solicită hârtie igienică, șerveţele de
hârtie de unică folosinţă. (4538)
KENYA

♦ Firmă, deţinătoare a unui complex de
șase fabrici și   opt depozite, în domeniul
produselor chimice, mobilier, produse din
plastic, materiale de construcţii, anvelope
și accesorii auto, solicită produse chimice,
obiecte sanitare, materiale de construcţii,
mobilier. (4515)

♦ Firmă specializată în fabricarea
produselor din plastic, solicită materii prime
necesare producerii de articole  din material
plastic și de produse chimice. (4516)

♦ Solicită produse chimice: sodă
caustică, uleiuri, bicarbonat de sodiu.
(4517)

♦ Solicită îngrășăminte chimice, articole
din cauciuc pentru uz industrial. (4518)

♦ Solicită produse chimice utilizate în
industria ușoară. (4519)

♦ Solicită echipamente și unelte
agricole,  biciclete, paturi, cearceafuri,
articole de uz casnic, prelate și corturi.
(4520)

♦ Solicită mici mașini unelte pentru
prelucrarea lemnului și a metalelor, scule
și echipamente pentru automobile și
construcţii de mașini. (4521)
LIBIA

♦ Firmă furnizor de medicamente și
echipamente medicale pentru spitale, centre
medicale, farmacii și laboratoare medicale,

dorește sa fie contactată de firme de
medicamente românești care să-i transmită
nomenclatorul de produse, cu preţurile
aferente. (4511)
PORTUGALIA

♦ Solicită lemn de fag și stejar. (4537)
QATAR

♦ Solicită aparate de măsura și control
pentru lucru în teren(transmiţătoare de
presiune, contoare de debit, senzori echem,
manipulatori, transmiţători de temperatură,
înregistratori, instrumente de măsurare
nivel). (4527)
S.U.A.

♦ Solicită placaj din pin cu o faţă
mesteacăn cu noduri puţine pentru exterior
WBP. (4531)
THAILANDA

♦ Solicită piele tăbăcită bovine pentru
pantofi, în cantitate de 4.600 mp / lună.
(4528)

♦ Solicită sodă calcinată, în cantitate
1.000 t.m/trimestru și alcool vrac. (4529)
TUNISIA

♦ Solicită cherestea de fag(grosime 80-
70-60-50-38-25 mm, calitate A și B) și
cherestea de rășinoase.(4525)

♦ Solicită obiecte sanitare. (4540)

COOPERĂRI
KENYA

� Firma este interesată de firme din
România pentru investiţii și import de
tehnologie și programe in domeniul IT,
comunicaţii, software. (4512)
� Firmă cu domeniul de activitate studii

pentru soluţii în telecomunicaţii, reţele de
calculatoare și de Internet, dezvoltare de
programe pe calculator, dorește colaborare,
eventual investiţii și import, cu firme
specializate românești. (4513)
� Firmă specializată în consultanţă

financiară și de afaceri, intermediere de
afaceri inclusiv speciale, este interesată
pentru intermediere la exportul românesc
de produse, inclusiv speciale, pe piaţa Kenyei
și a ţărilor învecinate acesteia. (4514)

OFERTE
KENYA

� Firma caută importatori români de
flori. (4522)
� Firma oferă la export pe piaţa

româneasca cafea boabe, crudă și prăjită.
(4523)
� Firma oferă la export articole

prelucrate manual de artă african naivă,
suveniruri, alte articole prelucrate din lemn,
piele, ţesături. (4524)


