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La mulţi ani

2008!

Sărbători fericite!
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș,

la sfârșit de an, mulţumește tuturor colaboratorilor

care i-au fost alături în îndeplinirea cu succes a

misiunii sale, aceea de sprijinire a mediului de

afaceri maramureșean pe dificilul drum al

economiei de piaţă.

Dorim să le urăm tuturor multă sănătate,

fericire, noroc, afaceri bune și succese pe toate

planurile în noul an!

   Colegiul C.C.I. Maramureș

Moș

Crăciun

comunitar
Bună seara la Moș Ajun România! Sunt noul

Moș Crăciun comunitar, repartizat pentru
România. Am venit în România membră a Uniunii
Europene. Știu că aţi intrat cu greu în Uniune,
deh! Cam împinși de la spate de unde interese
interne și externe ţării. Nu prea v-aţi făcut lecţiile
de pre-aderare. Se pare că nu aţi învăţat lecţia
aderării și continuaţi să fiţi restanţieri la
eforturile de integrare și la realizarea obligaţiilor
de post-aderare. Deja aveţi unele cartonașe de
atenţionare, la agricultură și justiţie, cu
ameninţarea de a fi penalizaţi, sau în limbaj
UE, de aplicare a clauzei de salvgardare.

Nu prea știu ce înseamnă această sancţiune /
penalizare, dar cuvântul de “salvgardare” mă
cam înfioară.

Dar nu-i frumos ce fac. Nici bine nu am intrat
în ţară și devin cârcotaș. Poate că în
documentarea pe care am făcut-o despre România
m-am lăsat impresionat negativ de modul cum
este prezentată ţara în media românească, cum
se lamentează și cârcotesc unii politicieni ai
voștri, mai ales unul de pe dealul Cotroceniului.
Nici prietenii voștri din vecinătăţile voastre sau
mai departe de voi nu vă prea laudă. Eu rămân
să mă conving personal de starea de fapt și de
drept în care vă aflaţi voi ca ţară aderată de un
an la UE.

Am de fapt informaţiile și “testamentul”
antecesorului meu, Moș Crăciun al Tranziţiei, cel
care s-a născut din Moș Gerilă sovietic în Moș
Crăciun al prezentului și al trecutului îndepărtat
al copilăriei voastre apuse.

Fiind Moș Crăciunul responsabil cu Nordul
României am intrat prin Vama Petea. Am venit
motorizat cu 4x4 așa cum îi stă bine unui Moș
Crăciun al Mileniului III, încărcat  cu scrisori și
carduri. Da aţi citit bine. Cu carduri. Studiind
piaţa cadourilor din România, am constatat că
în ultimii ani s-a dezvoltat reţeaua de super și
hiper magazine care dispun de o gamă
diversificată și bogată în oferte pentru consum
în general și pentru cadouri în special. Așa că am
făcut economii la transport și mi-am adus carduri
pentru cumpărarea și achiziţionarea cadourilor
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și surpriză, îmi cumpăr atelaj – sanie trasă de reni
din România.

Știu că aţi rămas surprinși! Da. Am venit din Laponia
cu avionul la Budapesta. De acolo am închiriat un
4x4, de, e iarnă, și nu știu cum mă va primi Doamna
Iarnă: cu hlamidă de zăpadă sau în costum de vară.
Jucării le și cadourile le voi rezolva prin
aprovizionarea din lor din hiper-magazine care sunt
mari cât stadioanele de fotbal și în care ai ce alege
din ceea ce importă România din lume. Referitor la
mijlocul tradiţional de deplasare – sanie trasă de
reni, am găsit un anunţ în media românească, că au
apărut crescători de reni în România. Dacă va fi
zăpadă îmi cumpăr sania și renii din România.

Așa-i că am devenit un Moș Crăciun modern în
gândirea organizaţională a activităţi lor
manageriale?! Să văd cum îmi va merge deoarece
sunt la prima ieșire în această nouă postură. Am
uitat să vă spun că m-am modernizat și în comunicare.
Am urmat un curs de IT&C. Comunic acum cu
prichindeii și nu numai cu ei, dar și cu părinţii și
bunicii prin Internet. Am un site și un blog în care
prichindeii de la grădiniţă și de la clasele primare
îmi scriu scrisori, îmi trimit poezii, desene, aprecieri,
și culmea, și critici asupra “serviciilor” pe care le-au
făcut antecesorii mei, astfel ca eu să iau măsuri
pentru ridicarea calităţii activităţilor. Pentru a le
da asigurarea că serviciile mele de Moș Crăciun vor fi
conforme cu dorinţele lor mi-am elaborat un manual
al calităţii aprobat de Consiliul Ceresc și de
Managementul la Cel mai Înalt Nivel mondial și
cosmic, astfel încât acum suntem certificaţi ISO 9001-
2001. Aici avem înscrise procedurile de lucru, cerinţele
standard, proceduri de evaluare a furnizorilor de
cadouri, evaluarea și nivelul de performanţă al Moșilor
Crăciun, fișa de evaluare a noastră, apreciată de Moș
Nicolae, precursorul  și colegul nostru, care în calitate
de auditor intern ne arată ce am făcut bine sau rău
în conformitate cu politica de calitate pe care ne-a
impus-o Manualul Calităţii.

Eh! A devenit din ce în ce mai grea munca de Moș
Crăciun. Avem acum concursuri la nivel regional,
naţional și comunitar de ocupare a postului de Moș
Crăciun. Avem tot felul de cursuri de pregătire inclusiv
antitero. De ce vă miraţi?! Și noi suntem vulnerabili
și ţinte a “talibanilor” autohtoni ai ţărilor în care
ne desfășurăm activitatea. Nu este exclus să fim
atacaţi și de Al Qaida, dacă ne vom duce în zona lor
de influenţă. Dar nu cred că aceștia sunt pe la voi.

Să nu uit să vă spun. În afară de jucării și cadouri
pentru copii pe care le cumpăr de la voi, din super și
hiper magazine, am adus și “ceva cadouri” pentru
cei ce se ocupă cu conducerea ţării, la nivel naţional
și local. Am citit, ascultat și privit media românească
și m-am documentat ce să aduc acestor domni /
doamne.

Pentru parlamentari, le-am adus în loc de fotolii
comode, capitonate, care trag la somn, scaune tari,

necapitonate, cu lipici care să-i ţină legaţi de locurile
de parlamentari, la ședinţele din plen sau pe secţiuni,
pentru că de aceea i-au trimis alegătorii pentru 4
ani, să stea în Parlament și să facă legi bune. Am
adus aparate de vot noi dotate cu cititoare de
recunoaștere a amprentei digitale astfel încât să se
elimine “votarea la mai multe mâini”, și în contul
celor ce absentează. Mai am și alte “cadouri” pentru
ei, pe care numai ei le vor cunoaște.

Pentru executiv, membri au guvernului, posesori
de carnete de șoferi, autoturisme sau motociclete
le-am adus limitatoare de viteză pe care să le
monteze pe pedala de acceleraţie pentru a nu mai
face atâtea accidente de circulaţie cu probleme.
Însă viteza redusă le-o recomand numai la utilizarea
mașinii. Parlamentarilor le recomand să lucreze cu
viteza maxim posibilă și admisă de lege pentru “a
prinde din urmă”, din punct de vedere economic și
social, celelalte ţări membre ale UE care s-au de
mult mai înainte decât noi în toate domeniile.

Am uitat că am adus și un dispozitiv de siguranţă
în circulaţia motorizată pentru unii politicieni,
parlamentari, guvernanţi, consilieri și chiar pentru
cel mai mare om de stat “dispozitivul antialcool”,
care dace ca mașina să nu pornească din loc dacă
constată că șoferul emite prin expiraţie vapori de
alcool, când introduce cheia de contact. De aceea le
recomand să folosească autoturismul de serviciu sau
taxiul.

Cred că, cu aceste cadouri nu m-am pus rău cu
stăpânirea. Prin cadourile aduse lor, eu nu am făcut
decât să-i ajut să nu mai fie personaje de prima
pagină și de prima știre de senzaţie negativă în
media românească. Trebuie să se respecte ca să fie ca
să fie respectaţi.

Pentru primarii capitalei și din marile orașe ale
ţării, am adus normativele și standarde din UE din
care să înveţe că străzile, aleile din orașe nu sunt
formate numai din borduri care se schimbă din ciclu
în ciclu electoral. Ele se schimbă în ciclurile stabilite
de standarde tehnice determinate de calcule
inginerești și nu prin calcule de “inginerii financiare”.
Am citit în presă că importaţi pavele din ţări de
peste mări. Așa o fi?!

Tot pentru primari, dar și pentru parlamentari și
specialiștii din silvicultură le-am adus care este
indicele de împădurire a unor ţări din UE și a spaţiilor
verzi din unele orașe / metropole din Europa și din
lumea civilizată, ca să afle domeniile lor că pădurile
și orașele patriei noastre sunt cu mult sub nivelul
mediu din aceste ţări. “A chelit” România. Au fost
rase de pe suprafaţa ţării zeci de mii de hectare.
Suprafeţe întinse din ţară au fost deșertificate prin
tăierea pomilor și distrugerea zonelor verzi și
transformarea lor în cartiere rezidenţiale, mall-uri,
staţii de benzină, Mc’Donald ș.a.

Am adus și un model de buget pentru România
anului 2008. Este într-o elaborare realistă așa cum
îl văd specialiștii din UE și FMI. Mai aproape de
realitatea cu care se confruntă economia românească.
Cu un raport leu/euro, cât mai realist, un indice de
inflaţie și el mai aproape de cel determinat de costul
coșului cu un raport rezonabil între salarii și
productivitatea muncii. Bugetul acesta cuprinde și
evidenţiază toate cheltuielile datorate de ţară, nu
numai cu majorările salariale făcute de ultimă oră,
dar și cu efectele scumpirii energiei și combustibililor,
cu o productivitate a muncii în continuă scădere, cu
un ritm de creștere a PIB real și credibil nu ca cel pe
care l-au luat în calcul MEF. Comparând bugetul
“cârcotașilor” cu cel aprobat de Parlament poţi
constata că cel din urmă este departe de a îndeplini

condiţiile de realizare în 2008. Bugetul adus de
mine este un buget întocmit în concept liberal și nu
în concept social democrat așa cum arată cel aprobat
pentru 2008.

Am asistat la o dezbatere prin satelit la un post
naţional din România pe tema noastră, a Moșilor
Crăciunilor. S-a încercat să se discrediteze sau să se
limiteze mitul Moș Crăciun. Într-adevăr, recunosc
că, acest personaj a avut de-a lungul existenţei
noastre diferite roluri în credinţa popoarelor. De la
un fenomen de caritate și educaţie pentru copii și
părinţi, cu timpul, mai ales odată cu dezvoltarea
economiei de consum, Moș Crăciun, adică strămoșii
mei s-au transformat în agenţi comerciali de
promovare a vânzărilor de sărbători de iarnă. Marile
companii transnaţionale au făcut din noi promotorii
produselor lor pe piaţa globală. Să fim sinceri, nici
noi nu mai putem face faţă solicitărilor din partea
consumatorilor. Unii dintre beneficiarii noștri au
devenit agresivi, hrăpăreţi, egoiști și altruiști în
comportamentul de convieţuire. Observ că cu cât se
apropie venirea mea, cu atât cresc în intensitate
unele aspecte negative legate de aprovizionarea de
Crăciun. Multe din aceste persoane negative, prin
comportamentul lor criticabil, întinează imaginea
și personalitatea noastră, de Moș Crăciun. Mulţi
maximizează importanţa mercantilă a Sfintelor
sărbători de iarnă, pline de petreceri, chefuri și
îmbuibare, și mai puţin de însemnătatea lor
creștinească. Noi Moșii Crăciuni nu dorim ca prin
atitudinea lor mercantilă să se denatureze
însemnătatea Sărbătorii Nașterii Domnului Isus. A
fost și trebuie să rămână de-a pururi, Ziua Nașterii
Mântuitorului, ca sărbătoarea creștinătăţii cu spiritul
său născut în urmă cu peste două milenii, de
sărbătoare, de curăţenie sufletească și morală, de
împăcare și pace, de mulţumire și rugăciune pentru
CEL care vă ocrotește și vă îndrumă spre cele bune.

Mitul nostru, al Moș Crăciunului, rămâne un mit
de divertisment și atâta tot. Voi părinţii trebuie să-
l apăraţi pentru copii voștri, pentru perpetuarea lui
pentru anii ce vor urma în vecii vecilor. El vă va face
mai buni, mai caritabili, mai educativi. Acest
eveniment va apropia și mai mult copii de părinţii
lor și părinţii de copii lor. Acest mit va consolida
familia voastră și așa destul de dezbinată de
problemele cotidiene create anticipat de unele
schimbări și atitudini specifice transformărilor și
evoluţiilor generaţiilor, politicilor și  oamenilor care
vă conduc de cele mai multe ori necorespunzător și
în contradicţie cu interesele voastre și cu promisiunile
lor. Multe familii cu membri emigranţi în lume
așteaptă această Zi Sfântă să se reunească cu familiile
lor.

Mă alătur oamenilor cinstiţi și corecţi ai ţării
voastre ca să vă urez sănătate, fericire și un an viitor
mai bun, astfel ca gunoaiele și murdăria care poate
se va ridica, că doar va fi an electoral, să nu vă
întunece mintea și să vă facă mai răi!

La mulţi ani!
Al vostru Moș Crăciun Comunitar cu licenţă EC.
N.R. Așa cum spunea un copil de grădiniţă la un

post de radio: “eu ascult ce sfaturi îmi dă Moș Crăciun
că el este drept și bun, dar cred și în Nașterea Domnului
Isus”. Trebuie să-l credem că multe din cele spuse de
el sunt reale, bune sau rele așa cum le trăim în ţara
noastră. Îndemnurile de îndreptare ale Moșului sunt
orientative, dar necesare.

Tuturor cititorilor și colaboratorilor noștri le dorim
sănătate, bucurii și succese în viaţă și în realizarea
obiectivelor și dorinţele programate.

La mulţi ani!
Pentru conformitate: G.M.arcaș
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Pregătire profesională și antreprenorială

În perioada 10-13
decembrie 2007, în cadrul
proiectului “Academia de
Management pentru IMM
Maramureș”, Camera de
Comerţ și Industrie
Maramureș împreună cu
programul IBD/GTZ al
Ministerului Federal German
pentru Cooperare Economică
și Dezvoltare (BMZ) a
organizat un curs de instruire
pentru „Auditor Intern pentru
Sisteme de Managementul
Calităţi i conform
standardului ISO
9001:2000”, curs susţinut
de către Academia TÜV
Rheinland România S.R.L.

Una din cerinţele de bază
ale sistemului de
management al calităţi i
conform standardului SR EN
ISO 9001 este
supravegherea obligatorie a
funcţionării sistemului.
Auditul calităţi i asigură
identificarea la timp a
neconformităţi lor, prin
realizarea acţiunilor
corective, luarea măsurilor

Auditor Intern pentru Sisteme de Managementul
Calităţii conform standardului ISO 9001:2000

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
sprij in la cuprinderea
domeniilor și proceselor
auditate. Prin lucru în echipe
mici, prin studii de caz se
face posibilă însușirea
cunoștinţelor pentru

pregătirea, respectiv
efectuarea auditului.

La invitaţia Camerei de
Comerţ și Industrie
Maramureș au răspuns firme
din diferite domenii de
activitate, fiind prezenţi pe

parcursul celor 4 zile, 16
participanţi: INTERNAŢIONAL
FEVA SRL, KOTEX SRL
(Oradea), INTRACOM SA,
SOLID ENGINEERING SRL,
FĂGET SUD SRL, MICHELIN
ROMSTEEL CORD SA (Zalău),
GENERAL EURO CO BM SRL,
MOELLER ELECTRO

PRODUCŢIE SRL, IFN
FORTUNA LEASING SA,
DEBITARE SRL, EPUROM
S.A., EPA COMPANY SRL.

Participanţilor li se acordă
certif icate recunoscute
internaţional în l imba
română din partea
organismului de certificare
personal TÜV Rheinland
InterCERT, divizia Akademia,
oferindu-le titlul de “Auditor
intern pentru sisteme de
Managementul Calităţii cf
standardului ISO
9001:2000”.

Cursul de “Auditor Intern
pentru Sisteme de
Managementul Calităţii
conform ISO 9001:2000”
este al doilea din acest an
organizat de Camera de
Comerţ și Industrie
Maramureș, primul fi ind
organizat în luna mai 2007.
Acest curs încheie seria de
cursuri din domeniul
managementului calităţii
organizate de Camera de
Comerţ și Industrie
Maramureș în anul 2007.

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a
Securităţii și sănătăţii în muncă are ca
scop instituirea de măsuri privind
promovarea îmbunătăţirii securităţii și
sănătăţii în munca lucrătorilor.  Aceasta
se aplică în toate sectoarele de
activitate, atât publice, cât și private.
Astfel, angajatorul are obligaţia de a
desemna unul sau mai mulţi angajaţi,
pentru a se ocupa de activităţile de
protecţie și activităţile de prevenire a
riscurilor profesionale.

Definirea ocupaţiei: 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 (conform COR -Clasificarea
Ocupaţiilor din România).

Obiective generale ale cursului sunt
ca, la sfârșitul cursului, absolvenţii să
fie capabili:

Inspector Protecţia Muncii
� 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.

Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș a organizat, pe durata a

patru săptămâni, un curs de
specializare pentru ocupaţia Inspector
Protecţia Muncii.

Cursurile s-au desfășurat zilnic la
sediul Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș, Bd. Unirii nr. 16, fiind
susţinute de lectori autorizaţi de
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale
și Familiei.

Cursul INSPECTOR PROTECŢIA
MUNCII este autorizat de Consiliul
Naţional de Formare Profesională a
Adulţilor, astfel că la finalul cursului,
absolvenţii vor primi un certificat de
absolvire, eliberat de Ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale și Familiei și
Ministerul Educaţiei, Cercetării și
Tineretului.

Astfel prima serie a acestui curs, s-a
finalizat în data de 14 decembrie 2007
cu un examen: proba teoretică:
lucrarea scrisă (test grilă) și proba
practică: lucrarea practică, ce a
constat în executarea unei lucrări de
specialitate (executată pe parcursul
acestui curs, sub coordonarea
lectorilor), urmată de prezentarea și
argumentarea operaţiilor efectuate.
Promovabilitatea a fost de 100%.
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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 nov 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 nov 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 octombrie

și perioada 1.I - 31.X.2007

Direcţia Judeţeană de Statistică Maramureș prezintă:

� Producţia industrială realizată în perioada 1.I-
31.X.2007, comparativ cu perioada similară din anul
2006, a fost mai mica cu 2,9% în volum absolut.
� Volumul cifrei de afaceri totale (cifra de afaceri

totala provine atât din activitatea principala, cât si
din activităţile secundare ale întreprinderilor cu profil
industrial) a întreprinderilor cu activitate principala
de industrie în perioada 1.I – 31.X.2007, a fost mai
mic, cu 9.7% fata de aceeasi perioada din anul 2006.
�  Investiţiile realizate în perioada 1.I.–

30.IX.2007 au înregistrat o creștere de 21,4% faţă
de perioada corespunzătoare din anul precedent.
� Lucrările de construcţii realizate în perioada

1.I.– 30.IX.2007 au scazut cu 3,7% faţă de perioada
similară din anul 2006.
� Numărul pasagerilor transportaţi a scăzut în

perioada 1.I.– 30.IX.2007 cu 3,5% faţă de aceeași
perioadă din anul 2006, iar la parcursul pasagerilor
transportaţi s-a înregistrat o scădere de 12,6%.
� Exporturile si importurile de mărfuri realizate

în perioada 1.I - 31.VIII. 2007 faţă de perioada
corespunzătoare din anul 2006, au fost mai mari cu
11,8%, respectiv 19,4%.
� Volumul cifrei de afaceri a întreprinderilor cu

activitate principală de comerţ cu amănuntul a scăzut
în perioada 1.I. - 31.X.2007 cu 3,3% faţă de cel
obţinut în perioada corespunzătoare din anul 2006.
� Volumul cifrei de afaceri a intreprinderilor cu

activitate principală de vânzare, întretinere si reparare
a autovehiculelor si motocicletelor, de comerţ cu
amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule s-a

situat în perioada 1.I. - 31.X.2007, peste nivelul
înregistrat în aceeasi perioadă din anul 2006, cu
23,8%.
� Cifra de afaceri din activitatea de servicii de

piaţă prestate populaţiei a înregistrat în perioada 1.I
- 31.X.2007 o scădere de 20,4% faţă de perioada
similară din anul 2006.
� Capacitatea de cazare turistică în funcţiune a

structurilor de primire turistică în perioada 1.I.–
30.IX.2007 a fost mai mare cu 5,8% faţă de aceeași
perioadă din anul 2006.
� Câștigul salarial mediu nominal brut, pe ţară, în

luna octombrie 2007 a crescut cu 4,3%, iar câștigul
salarial mediu nominal net a fost mai mare cu 4,2%
comparativ cu luna septembrie 2007.
� Raportul dintre indicele câștigului salarial mediu

nominal net și indicele preţurilor de consum, în luna
octombrie 2007, a fost de 117,2% faţă de luna
corespunzatoare din anul precedent și de109,6%
comparativ cu luna octombrie 1990.
� Preturile de consum al populaţiei, pe ţară, în

luna octombrie 2007 au crescut cu 1,0% faţă de luna
precedentă și cu 6,8% faţă de luna octombrie 2006.
În raport cu luna decembrie 2006, rata inflaţiei a
fost de 4,9%, ceea ce corespunde unei medii lunare
de 0,5%, comparativ cu 0,3% în aceeași perioadă
din anul 2006.
� Numărul șomerilor înregistrati la sfârșitul lunii

octombrie 2007 era de 7292 persoane, în creștere cu
568 persoane faţă de luna precedentă, iar rata
șomajului a fost de 3,5 % (3,2% în luna precedentă)

și de 2,9% pentru femei (2,6% în luna precedenta).
� Număru mediu al pensionarilor în trimestrul III

2007, era de 125573 persoane, mai mic cu 1378
persoane (-1,1%) comparativ cu trimestrul III 2006,
în principal, pe seama scăderii numărului pensionarilor
de asigurări sociale agricultori unde se înregistrează
un minus de 1850 persoane (-11,8%). Distribuţia după
sistemul de pensionare reliefează faptul că pensionarii
de asigurări sociale de stat deţin ponderea majoritară
(88,8%).
� Evoluţia principalelor fenomene demografice,

în perioada 1.I-30.IX.2007, comparativ cu perioada
corespunzătoare din anul 2006 a fost caracterizată
de scăderea natalitaţii, mortalitaţii generale și
mortalitaţii infantile. Nupţialitatea si divorţialitatea
au crescut. Scăderea numărului de născuţi vii cu 196
s-a reflectat în diminuarea ratei natalităţii de la
10,7 la 10,3 născuţi vii la 1000 locuitori.Numărul
decedaţilor a fost în scădere cu 159, iar rata
mortalităţii a scăzut de la 10,7 la 10,3 decedaţi la
1000 locuitori. Sporul natural negativ al populaţiei
a fost de -32 persoane faţă de +5 persoane în perioada
corespunzătoare din anul 2006. Creșterea numărului
de căsătorii cu 455 a determinat majorarea ratei
nuptialitatii de la 8,0 la 9,2 căsătorii la 1000
locuitori; rata divorţialităţii a fost de 1,89 divorţuri
la 1000 locuitori (1,53 la 1000 locuitori în perioada
similară din anul 2006). Numărul decedaţilor sub 1
an a scăzut cu 6, rata mortalităţii infantile scăzând
de la 11,3 la 10,3 decese sub 1 an la 1000 nascuti vii.
� Numărul societăţilor comerciale cu aport de

capital străin (date furnizate de Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului) înmatriculate în perioada 1.I
– 31.X. 2007 a fost de 180 cu un capital investit de
321716 euro.

Vasile POP - Director Executiv DJS Maramureș

În conformitate cu  punctul 21
alin (1) din HOTARAREA nr. 44
din 22 ianuarie 2004 modificată
pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 privind Codul
fiscal:  “Persoanele juridice
române, beneficiare ale unor
prestări de servicii de natura
activităţi i de lucrări de
construcţii, de montaj, activităţi
de supraveghere, activităţi de
consultanţă, de asistenţă
tehnică și orice alte activităţi,
executate de persoane juridice
sau fizice străine nerezidente, au
obligaţia să înregistreze
contractele încheiate cu
acești parteneri, la organele
fiscale teritoriale în a căror
rază persoanele juridice române
își au domiciliu fiscal, conform
legii”, potrivit procedurii
instituite prin ordin al Agenţiei

Înregistrarea contractelor încheiate între persoane juridice române și
persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente

Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 2310 din 03 dec.
2007.

Înregistrarea contractelor se
efectuează la organele fiscale
teritoriale în a căror rază
persoanele juridice române
beneficiare ale activităţilor
menţionate mai sus își au
domiciliul fiscal, conform legii.

Prin excepţie de la prevederile
amintite anterior persoanele
juridice române care au calitatea
de contribuabili mari și mijlocii,
potrivit reglementărilor legale în
vigoare, au obligaţia înregistrării
contractelor la organul fiscal
competent pentru administrare.

Contractele încheiate de
persoane juridice române cu
persoane juridice străine sau
persoane fizice nerezidente
pentru activităţi desfășurate în

afara teritoriului României nu fac
obiectul înregistrării.

Înregistrarea contractelor
menţionate se realizează numai
prin depunerea la organul fiscal
competent a “Declaraţiei de
înregistrare a contractelor
iniţiale/adiţionale (conexe)
încheiate cu persoane juridice
străine sau persoane fizice
nerezidente”, cod MEF
14.13.01.40/n, prevăzută în
anexa nr. 1 la Ordinul nr. 2310/
2007.

Declaraţia se depune în
termen de 30 de zile de la data
încheierii contractelor.

Modificările intervenite în
datele declarate iniţial se
declară, în termen de 30 de zile
de la data producerii acestora,
prin depunerea unei noi
Declaraţii de înregistrare a
contractelor iniţiale/adiţionale

(conexe) încheiate cu persoane
juridice străine sau persoane
fizice nerezidente.

Organul fiscal competent
organizează evidenţa
contractelor într-un Registru al
contractelor încheiate cu
persoane juridice străine sau
persoane fizice nerezidente, care
se conduce informatizat.

Pentru neîndeplinirea
obligaţiei de înregistrare a
contractelor se aplică
sancţiunea prevăzută la art. 219
alin. (2) lit. d) din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare (amendă
de la 50 lei la 1.500 lei, pentru
persoanele fizice, și cu amendă
de la 500 lei la 10.000 lei,
pentru persoanele juridice).
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• Din ţară

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)

• Din străinătate

Pentru înfiinţarea societăţii dvs. sau pentru modificarea
actelor constitutive

CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ
vă oferă acum

CONSULTANŢĂ
și

DOCUMENTAŢII LA CHEIE LA PREŢURI MINIME
Totul în maxim 24 de ore!

Informaţii la sediul nostru din Baia Mare, bd. Unirii nr.16, tel.

0262-221510, fax 0262-225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro.

Persoană de contact: Claudia Dumitru, etaj I, cam.4.

CERERI

ALGERIA
� Firma din Algeria solicită fir de

bumbac pentru broderie și  sucuri
naturale românești. (4535)

AUSTRIA
� Firma din Austria solicită mobilă

de bucătarie. (4541)
EGIPT
� Firma solicită tuburi din plastic

pentru cartușe. (4546)
� Firma solicită ovine vii cu greutăţi

cuprinse între 40 și 60 kg. (4551)
FRANŢA
� Firma din Franţa solicită carne

tranșată și produse din carne de bovine
preambalate în vid. (4542)

GERMANIA
� Firma din Germania solicită saci

de plastic pentru gunoi din LDPE și
HDPE. (4544)

ISRAEL
� Firma solicită vopseluri industriale.

(4549)
ITALIA
� Firma din Italia solicită podoabe,

globuri pentru pomul de Crăciun,
ornamente de Crăciun. (4536)
� Firma din Italia solicită hârtie

igienică, șerveţele de hârtie e unică
folosinţă. (4538)

LIBAN
� Firma solicită broderii și cooperare

în confecţionare de broderii în ateliere
din România; accesorii din piele pentru
confecţii (genţi, curele) marochinării,
cooperare în executarea de astfel de
produse în România; cooperare în
confecţionarea în România de diverse
confecţii de lux, după tiparele/modelele
firmei străine. (4550)

LIBIA
�Firma solicită produse farmaceutice

și echipamente medicale cerute pe
piaţa libiană. (4547)

MAREA BRITANIE
� Firma din Londra solicită saci de

polietilenă. (4539)
� Firma solicită cherestea de fag,

minim 2 suprafeţe finisate.(4548)
PORTUGALIA
� Firma din Portugalia solicită lemn

de fag și stejar. (4537)
S.U.A.
� Firma din SUA solicită sticle pentru

îmbuteliat lichide. (4543)
TUNISIA
� Firma din Tunisia solicită obiecte

sanitare. (4540)
OFERTE

GERMANIA
� Firma oferă detergent automatic

pentru rufe albe și pentru rufe colorate.
(4545)


