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Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș în calitate de organizator
împreună cu Compania Farmaceutică AC
Helcor în calitate de sponsor al
evenimentului, au organizat în perioada 21-
23 februarie 2008, ce-a de-a V-a ediţie a
expoziţiei MaraMedica,
specializată în: medicamente
produse farmaceutice,
aparate și instrumentar
medical, diagnostic si terapie,
echipamente si instrumentar
chirurgical, echipamente si
dotări pentru spitale, articole
de unica folosinţa, medicina
de recuperare, ortopedie,
echipamente și instrumentar
oftalmologic, echipamente și
instrumentar stomatologic,
farmacia verde, chirurgie
generală și chirurgie plastică
și estetică care s-a desfășurat
la Centrul de Instruire și Marketing al
Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș.

În acest an, am introdus în program un
seminar de sine stătător intitulat:

“Medicina complementară cu resurse
terapeutice naturale. Modalităţi de
abordare”.

 Acesta a dezbătut, prin comunicările
sale, pe baze știinţifice, complementaritatea
medicinii alternative alături de medicina
alopată. Considerăm că prin acest act de
curaj, am reușit să deschidem “poarta” prin
care să se oficializeze și la noi medicina și

farmacia alternativă, așa cum se întâlnește
în restul lumii.

Greutatea și importanţa temelor
dezbătute în cadrul acestui seminar au fost
date de participarea următoarelor
personalităţi de seamă din lumea medicală

și nu numai: Acad. Prof. Dr.
Farmacist Ovidiu Bojor, Prof.
Dr. Ion Brad - membru
corespondent al Academiei de
Știinţe Agricole - parintele
cătinei albe, Prof. Dr.
farmacist Sorin Leucuţa -
Universitatea ‘Iuliu Hatieganu”
Cluj Napoca Facultatea de
Farmacie, Prof. Dr. Denisa
Mihele - Universitatea “Carol
Davila” București Facultatea
de Farmacie.

Anul acesta au participat
un număr de 60 de firme, din
România (judeţele

Maramureș, Sălaj, Brașov, Bistriţa,
Constanţa Arad, Timiș, Cluj, Mureș, Satu
Mare, Bacău, Neamţ și Municipiul
București) și Ungaria, acoperind o suprafaţă
de 1600 mp.

Expozanţi:
�ASI Pharma International SRL, București
�AT & G CO AMERICAN TOOL, Cluj-Napoca
�BANCA TRANSILVANIA Sucursala Baia
Mare �BREDENT TIM, Timișoara �BTL
ROMANIA APARATURA MEDICALA SRL,

CCI Maramureș în colaborare
cu Mon Mariage a organizat în
perioada 15 – 17 februarie
2008 cea de a doua ediţie a
expoziţiei cu vânzare “Nunta de
la A la Z”.

 Anul acesta expoziţia s-a
desfășurat pe o suprafaţă de

1600 mp în creștere cu 60% faţă
de ediţia precedentă și au
participat peste 35 de firme în
creștere cu 45% faţă de anul
trecut din următoarele judeţe:
Neamţ, Satu Mare, Dolj, Mureș
și Maramureș.

Evenimentul a fost organizat pe Continuare în pag. a  3-a
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mai multe nivele și anume:
- Expoziţia propriu - zisă

care a reunit :

- comercianţi  de cosmetice
- florării
- unităţi de alimentaţie

publică, cofetării, laboratoare de
specialitate

- producători și comercianţi
de îmbrăcăminte pentru mirese,
miri și nuntași

- prestări de servicii -
decoraţiuni săli, asigurare
sonorizare - muzică, divertisment
pentru nunţi

- prestări de servicii - foto,
video

- prestări de servicii în
domeniul asigurării transportului
pentru miri, nuntași

- bijuterii din aur

Avem Fonduri
pentru Dezvoltare

Ruralã - 2008

Aprobarea Normelor Metodologice pentru
aplicarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 67/2005
privind gestiunea fondurilor nerambursabile
destinate finanţării Politicii Agricole Comune
și a fondurilor de co-finanţare și pre-finanţare
alocate din bugetul de stat al României, a
creat baza legală care asigură
operaţionalizarea sistemelor de plată
dezvoltate și agreate de instituţiile UE
implicate în gestionarea Fondurilor Europene
de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondului
European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală
(FEADR), respectiv de Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).
Totodată Normele reglementează cadrul legal
privind modul de alocare a Fondurilor și
instituţiile abilitate și implicate în
gestionarea lor și anume Centrul Regional
de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
(CRPDRP), Agenţia de Plată și Intervenţie
în Agricultură (APIA) și Agenţia de Plăţi
pentru Dezvoltarea Rurală și Pescuit
(APDRP).

Totodată au fost stabilite obligaţiile și
răspunderile ce revin pentru gestionarea și
administrarea fondurilor europene și anume:

- MADR are obligaţia de a gestiona
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fondurile comunitare și a le transfera pentru
administrare și efectuare de plăţi instituţiilor
abilitate

- APDRP este Autoritatea Competentă care
asigură implementarea tehnică și financiară a
FEADR privind îmbunătăţirea procesării agro-
industriale, sprijinirea dezvoltării fermelor de
subzistenţă, managementul pădurilor și
produselor forestiere, dezvoltarea și
modernizarea  infrastructurii rurale și în general
a satului românesc

- APIA derulează fondurile europene (FEGA)
pentru implementarea măsurilor de sprijin sub
formă de plăţi directe la hectar gestionate de
Sistemul Integrat de Administrare și Control
(IACS) din cadrul măsurilor de piaţă pentru
implementarea mecanismelor comerciale conform
PAC.

APDRP a deschis sesiunea pentru depunerea
și evaluarea proiectelor de investiţii pentru
Măsurile 121, 123 și 322 din cadrul PNDR,
finanţate prin FEADR și care vizează aproape
200 milioane de euro pentru prima tranșă de
proiecte din mediul rural, aferentă anului
financiar 2008

- Măsura 121 - ”Modernizarea exploataţiilor
agricole, alocă un volum total de 57.856.627
euro din care contribuţia nerambursabilă a statului
român este de 20%, restul fiind contribuţia
nerambursabilă a UE. Această măsură se
încadrează în Axa 1 “creșterea competivităţii
sectorului agricol și silvic” și are ca obiective:

- Introducerea și dezvoltarea de tehnologii și
procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea
profitului, nivelul și calitatea producţiei la nivelul
cerinţelor pieţei, inclusiv a celei ecologice,
producerea și utilizarea energiei din surse
regenerabile.

- Adaptarea exploataţiilor la standardele
comunitare

- Creșterea veniturilor exploataţiilor agricole
- Sprijinirea membrilor grupurilor de

producători sau a altor firme asociative în vederea
încurajării fenomenului de asociere

- Măsura 123 – “Creșterea valorii adăugate
a produselor agricole și forestiere(în afara
schemelor de ajutor de stat), care alocă un fond
de 33.390.775 euro, cu contribuţia de20% a
statului român, și 80% UE. Suma maximă
nerambursabilă care poate fi acordată pentru
finanţarea acestor proiecte este de 2 milioane
de euro.

Și această măsură se încadrează în Axa 1 –
“Creșterea Competivităţii sectorului agricol și
silvic” care are ca obiective:

- introducerea și dezvoltarea de tehnologii și
procedee pentru producerea de noi produse
agricole și forestiere competitive

- adaptarea întreprinderilor la noile standarde

comunitare atât în etapa de procesare cât și în
cea de distribuţie a produselor obţinute.

- îmbunătăţirea veniturilor întreprinderilor
sprijinite prin creșterea valorii adăugate a
produselor agricole.

- creșterea valorii adăugate a produselor
forestiere precum și a eficienţei economice a
activităţii microintreprinderilor, prin dezvoltarea
și modernizarea echipamentelor, proceselor și
tehnologilor de prelucrare.

Suma maximă nerambursabilă acceptată pe
un proiect este de 3 milioane de euro.

- Măsura 322 – “Renovarea și dezvoltarea
satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru
economia și populaţia rurală și punerea în valoare
a moștenirii rurale”. Proiectele susţinute de
această măsură se încadrează în Axa II –
“Calitatea vieţii în zonele rurale și diversificarea
economiei rurale” și care urmărește următoarele
obietive:

- îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază
în spaţiul rural

- îmbunătăţirea accesului la serviciile de bază
pentru populaţia rurală

- creșterea numărului de sate renovate
- creșterea numărului de obiective de

patrimoniu din spaţiul rural
Suma alocată este de 103.072.495 euro și

poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect
de maximum 6 milioane de euro

Beneficiarii acestor fonduri alocate pentru
cele 3 Măsuri beneficiază  și de unele înlesniri
de ordin financiar cum sunt:

- proiectul este depus la Agenţii fără ca să
existe obligatoriu o scrisoare de garanţie din
partea unei bănci privind asigurarea co-finanţării.
Solicitantul poate să-și contracteze co-finanţarea
și după aprobarea proiectului. La semnarea
contractului, solicitantul poate să solicite un
avans de 20 % din grant, sau astfel spus, până
la 10% din valoare totală eligibilă a proiectului.
Avansul de 10 % se poate obţine în cazul în
care beneficiarul prezintă o garanţie care acoperă
100 % valoare investiţiei. În acest caz,
ministerul oferă și posibilitatea garantării
creditelor luate de fermieri, ceea ce îi scutește
să mai depună drept gaj locuinţa sau terenurile
proprietate.

Pentru garanţii solicitantul se poate adresa
băncilor sau Fondului de Garantare a Creditului
Rural.

Dacă un proiect eligibil, dar din cauză
punctajului, nu mai prinde fonduri la licitaţii la
care participă, pentru 2008, va intra automat
/din oficiu în cursa pentru următoare licitaţie.
Dacă și la cea de-a IIa licitaţie/selecţie proiectul
rămâne pe dinafară, solicitantul va trebui să ia
măsuri de îmbunătăţire a acestuia, astfel încât
să poată intra în rândul proiectelor aprobate.
Să nu se uite că fondurile alocate pentru următorii
cinci ani trebuie folosiţi, mai ales, pentru
modernizarea fermelor, creșterea productivităţii
și modernizarea satelor.

Depunerea cererilor de proiecte se va face
la sediile OJPDRP (sediile judeţene ala APDRP)
până la sfârșitul a.c.

Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească

cerinţele de conformitate și eligibilitate aferente
fiecărei Măsuri menţionate în Ghidul
Solicitantului. Pentru a fi selectat proiectul
pentru finanţare trebuie să depășească punctajul
minim prevăzut pentru fiecare măsură conform
Ghidului Solicitantului. Procedura de selecţie va
fi afișată pe site-ul www.apdrp.ro sau
www.madr.ro și afișate la fiecare CRPDRP sau
OJRDRP.

Pentru agricultorii din zona montană, guvernul
a modificat prin Ordonanţă de Urgenţă Legea
Muntelui prin care agricultorii din această zonă
puteau beneficia de fonduri europene de finanţare
în perioada 2007-2013, prin Agenţia de Plăţi
și Intervenţie pentru Agricultură, din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală,
Măsura 211 “Sprijin pentru zona Montană
Defavorizată” și Măsura 214 “Plăţi de Agro
mediu”. Pentru 2008 pentru cele două măsuri
sunt alocate circa 200 milioane euro.

După cum se prezintă, fonduri de finanţare
nerambursabile sunt destule, numai că ele trebuie
cunoscute și accesate prin susţinere de proiecte
eligibile și conforme cu cerinţele impuse de UE.

Ghidul solicitantului este public și poate fi
accesat pe site-ul www.apdrp.ro

Încă din anul 2000 Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș, atrăgea atenţia atât
organelor abilitate cu politica agricolă din judeţ
și din ţară, cât și producătorilor și procesatorilor
din agricultură și industria agroalimentară asupra
necesităţii de a se organiza asocierea  la nivel
local în asociaţii patronale și/sau profesionale
care cu timpul să devină ferme comerciale ce
vor putea accesa fondurile de finanţare
nerambursabile, europene, cu sprijinul statului
român. Din nefericire apelurile noastre au rămas
fără ecou, astfel că ne va fi foarte greu să
absorbim banii UE.

Totuși, cu forţele noastre am reușit să
înfiinţăm 2 asociaţii patronale în Maramureș.
Una a producătorilor și procesatorilor din morărit
și alta din industria laptelui. Cu acestea am
organizat schimburi de experienţă prin misiunile
economice în Ungaria, în perioada ost aderare

De asemenea, am organizat împreună cu
conducerile acestor asociaţii, întâlniri de
informare cu organele, inspecţiile și specialiștii
din agricultură și industria alimentară, în legătură
cu programele de finanţare Sapard, cu privire
la cotele de lapte, la condiţiile impuse de normele
de securitate sanitară și de igienă impuse de
aquisul comunitar al UE ce condiţii trebuie să
îndeplinească fermele producătoare, firmele de
colectare, de procesare și comercializare. Toate
aceste măsuri organizatorice au fost pentru a
pregăti mediul de afaceri din agricultură și
industria alimentară pentru momentul  în care
apar ofertele de fonduri de finanţare ale UE.

Am avut acţiuni comune cu specialiști din
DADR, APIA, DSV ș.a, cu conducerea prefecturii
judeţului, cu primăriile organizate în  Asociaţiile
de Dezvoltare Economică și Socială,
Microregiunile din zonele “Ţara Lăpușului”, “Ţara
Maramureșului”, “Ţara Codrului”, “Ţara
Chioarului”, pentru a sensibiliza, a informa și a

Continuare în pag. a  5-a
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Bucuresti �Centrul Comercial
Medical ADION, Bucuresti
�CHIRANA ROMDENT SRL,
Arad �DENTAL KISS, Deva
� DENTEX TRADING SRL,
Bucuresti �DENTI SYSTEM
ARAD SRL, Arad �DENTOTAL
PROTECT SRL, Bucuresti
�DONIS SRL, Brasov �ELMED
SRL, Baia Mare �EUROMEDICA
HOSPITAL SA, Baia Mare
� EXPRIMS, București
�FANTASTIC GLASS, Bucuresti
� FARMACIA NATURII SRL,
Bacău �GECOM IMPEX SRL,
Galati � HALMADENT SRL,
Brasov �HYPERICUM IMPEX

SRL, Baia Mare �INFRADENT
SRL, Baia Mare �INTERCOOP
SRL, Tg.Mures �INTRODESIGN
SRL, Bucuresti � JERSEY
TRANSYLVANIA Ltd SRL, Baia
Mare �LIAMED SRL, Brasov
� MEDICA M3, Baia Mare
�MEDICAL Partner (FASCYNO
IMPEX SRL ), Baia Mare
�MEDICAL TECH SRL, Brașov
� MEDIDENT EXIM, Brasov
�MEDIKA H&S IMPEX SRL,
Baia Mare �MEDIMEX 2000
SRL, București prin DENT-FARM
SRL, Baia Mare �MEDISO PET-
CT Ltd, Budapesta �MOLD
DENT SRL, Cluj-Napoca �NEW
SMILE SRL, Cluj-Napoca
�NUMERIS COM SRL, Baia

Mare �ProCredit Bank SA, Baia
Mare �RO DENTAL MARKET,
Bucuresti �ROMSIGMED EXIM
SRL, Cluj-Napoca �SENSIDENT
SRL, Bucuresti � SITEA
ROMANIA SRL, București
�SPOFA DENTAL, Bucuresti
�SUN MEDIC INVEST SRL,
Bucuresti � SUPER DENT
DISTRIBUTION SRL, Constanta
�TAG GRUP SRL, Bucuresti
� TEHNODENT POKA SRL,
Timisoara �VETRO DESIGN
SRL, Bucuresti �WHITE DENT
PLUS, Bucuresti

Am reușit să ajungem
cunoscuţi pe plan naţional
printr-un parteneriat realizat încă
de la prima ediţie cu:

Universitatea de Medicina si
Farmacie ‘Iuliu Hatieganu’ Cluj
Napoca, Casa de Asigurari de
Sanatate Maramres, Colegiul
Medicilor Dentisti, Colegiul
Medicilor Maramureș, AMSPPR

Ardeal-Nord, Autoritatea de
Sănătate Publică, Colegiul
Farmacistilor, Societatea
Judeteana de Medicina Familiei,
Spitalul Judetean de Urgenta
Baia Mare.

Cele trei componente pe care
se bazează MaraMedica și
anume: componenta academică
cu sesiunea sa de comunicări
ști inţif ice; componenta
profesională, a schimbului de
informaţii și schimbului de
experienţă între participanţi;
expoziţia propriu - zisă, sunt
acum pilonii de susţinere a
evenimentului.

Totodată în urma participării
la aceste seminarii se acordă
credite EMC:

- Doctorii Stomatologi 24 de
puncte EMC

- Medici specialiști și
generaliști 15 de puncte EMC

- Farmaciști 8 puncte EMC
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- deţinători de locaţii pentru organizarea
evenimentului ș.a.

- Activităţi conexe dintre care amintim:
- Prezentare rochii de mireasa, ţinute

pentru nuntași. Prezintă Linda Models Agency
- ședinţe de machiaj realizate SUN &

MAKE - UP STUDIO Satu Mare
- Lansare si degustare TORT TIRAMISU -

Cofetaria Rodna
- Prezentare – degustare TORTUL MIRESEI

– Rosario SRL – Casa ROSA
- mini-concerte – spectacole
- dans modern realizat cu sprijinul

cluburilor Prodance 2000 si Galacti Dance
In cele ce urmează vă prezentăm lista

expozanţilor la această manifestare
Agentia RIOANA (Top Serv Rioana SRL) Baia

Mare - organizator de nunţi
Agnes Toma, Piatra Neamţ - producător de

rochii de mireasă, rochii de seară - serii mici
și modele unicat
� ALL EVENTS (MON MARIAGE

FRANCHISE), Baia Mare. - MON MARIAGE,
marca înregistrată, este agenţie specilizată
în crearea și organizarea de evenimente
speciale (nunţi, botezuri, cununii etc.). MON
MARIAGE - agenţie Full-Sevice - invitaţii -
sonorizare/lumini - video/foto - limuzină -
artificii - confetti - decoraţiuni - baloane -
flori - huse scaune - efecte speciale.
� Armizo Design, Baia Mare - organizare

și design petreceri.
� Basty Delice, Baia Mare - prăjituri
� Cofetăria Rodna, Baia Mare - produse

de cofetărie

� DECAM Srl, Baia Mare -
comercializează: rochii de mireasă, accesorii
pentru nunţi
� Design Ariana SRL, Baia Sprie -

organizări evenimente speciale, decoraţiuni
nuntă, botez, majorat, inaugurare firmă,
petreceri revelion,
� Eli Ali Mir SRL, Neamţ - produce în

atelierul de creaţie: rochii de ocazie, rochii de
mireasă precum și o gamă variată de accesorii
precum flori de nuntă, voaluri, coroniţe și
pălării
� Emivas SRL, Baia Mare - Crama Bachus

- Cramele RECAS
� Familia Costin SRL, Baia Mare -

Laborator de patiserie și prăjituri
� Floraria PICASSO Dream Team SRL,

Baia Mare – Aranjamente florale, buchete,
decoraţiuni, baloane, huse
� Gregorio E M SRL, Baia Mare -

bomboniere pentru nunţi, diferite ornamente
pentru nunţi
� Grup Cerneștean, Baia Sprie -

producător de produse de panificaţie, patiserie
și cofetărie

� GUZ SRL, Baia Mare - producător de
rochii de mireasă
� Ikebana, Baia Mare - Florăria Ikebana

vă oferă o gamă diversificată de flori, buchete
și aranjamente florale pentru orice eveniment,
plante ornamentale la ghiveci, decoraţiuni

pentru grădini, arbuști ornamentali, substanţe
nutritive și sol fertil, substanţe antidăunători
� IRENE SRL, Baia Mare - comercializează

vinuri
� M&D Design SRL, Satu Mare -

comercializează fuste pentru scaune suporţi
de flori și lumânări, aranjamente florale
� Mister Music SRL, Baia Mare - muzica,

video, foto, aranjamente florale și decoraţiuni
� Muzica la nunta, Baia Mare - vine in

sprijinul dvs. cu sfaturi utile precum și cu o
ofertă de servicii complete pentru diferite
evenimente precum: nuntă, botez, chefuri în
Baia Mare, judeţul Maramureș, precum și în
localităţile apropiate.
� Nina S SRL, Turda - bijuterii SABION
� Noela Style – producător rochii de

mireasă
� Nunta de Vis (Robanca SRL), Baia Mare

- organizator de evenimente
� Rosario SRL, Baia Mare - panificaţie și

produse de patiserie
� Studiotonic, Baia Mare - realizează

fotografii de produs la standarde cerute de
media actuală
� SUN & MAKE - UP STUDIO A&G

Network SRL, Satu Mare - SUN & MAKE - UP
STUDIO
� Veranic SRL, Baia Mare - producător

de rochii de mireasă
Vis Implinit SRL, Baia Mare
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  Medicina complementară cu resurse
terapeutice naturale. Modalităţi de abordare

Cu deosebita satisfactie am primit din partea D-lui
Presedinte Gheorghe Marcas invitatia de a participa la
Seminarul intitulat “Medicina complementara cu
resurse terapeutice naturale. Modalitati de abordare”,
care s-a desfasurat in sala de festivitati a hotelului
Mara. Am fost surprins extrem de placut de
problematica abordata de colectivul de cercetare, de
nivelul stiintific extrem de ridicat, de exigenta
profesionala, de acuratetea cercetarilor, de rezultatele
obtinute, argumentate prin subtilitatile concluziilor.
Toate acestea au fost  subliniate  in deschiderea
seminarului si de Dl. Presedinte Gheorghe Marcas,
precum si de Dr. Coriolan Pop – Vicepresedintele
Companiei Farmaceutice A. C. Helcor. Se poate spune
ca, datorita calitatii lucrarilor ar fi putut fi prezentate
la orice congres international si ar fi ost rasplatite cu
aplauze.

Moderatorii seminarului au aratat necesitatea
abordarii problemelor acute legate de fitoterapie,
necesitatea absoluta a medicatiei alternative si a
nutritiei stiintifice utilizand produse naturale. Istoria
arata ca acestea constituie probleme acute ale
viitorului. In acest sens pledeaza insuficienta medicatiei
prin substante de sinteza, care de-a lungul timpului s-
a dovedit ca multe dintre aceste produse au avut
consecinte grave asupra sanatatii. Efectele negative
au fost constatate dupa un timp indelungat de aplicare
a lor, multe dintre ele fiind acum interzise. In acest
sens pledeaza si o lucrare extinsa pe cateva sute de
pagini in care se vorbeste despre maladii si decese
provocate de medici si medicamente. Desigur, nu
cautam vinovati, dar acesta este adevarul. Efectele
negative au fost platite cu banii grei ai costurilor
medicamentelor. Medicatia fitoterapica si nutritia cat
mai putin afectate de interventii nedorite sunt
procedee net superioare medicatiei, de cele mai multe
ori simpliste, cu produse de sinteza. Orice maladie
este rezultatul alterarii metabolismului intermediar
la nivelul unui numar mare de asa zise secvente
metabolice ce se desfasoara in celulele organismelor
uman, animal si vegetal. Pentru a corecta aceste
anomalii multiple este necesar sa se intervina cu
produse naturale care au menirea de a corecta acele
anomalii provocate de o maladie oarecare. In acest
caz este vorba de un procedeu multifactorial si care se
adreseaza mai multor secvente metabolice decat un
produs unic de sinteza sau la rigoare cateva, pompos
intitulate.

In acest sens a adus argumente Prof. Dr. farm. Ovidiu
Bojor in lucrarea expusa intitulata “Traditional si
lmodern in fitoterapie” pledeaza in favoarea necesitatii
abordarii urgente a fitoterapiei traditionale romanesti
la nivelul modern ca tehnica, acuratete, mod de
prezentare si eficienta sporita medicala la un pret
redus. Au fost prezentate procedee moderne deosebit
de interesante si originale. S-a amintit faptul ca
fitoterapia in tara noastra este aplicata cu succes din
batrane vremuri, dacii fiind cunoscuti, dupa cum spun
istoricii, ca tamaduitori cu ajutorul plantelor
medicinale.

D-na Dr. Cristina Aosan a expus lucrarea
“Apifitoterapia in tratarea sclerozei multiple”,
realizand un studiu clinic pe un grup apreciabil de

mare de pacienti. Maladia este deosebit de grava, iar
rezultatele obtinute unui numar apreciabil de pacienti
a dus la rezultate deosebit de imbucuratoare de mare
perspectiva si statistic asigurate din punct de vedere al
eficientei. Prof. Dr. Denisa Mihelea a abordat subiectul
“Prevenirea bolilor cardiovasculare prin regim dietetic
si aport de suplimente alimentare”. Si aceste maladii
sunt foarte frecvente, iar cercetarile au condus la
formularea unor recomandari argumentate, deosebit
de retioase si de luat in considerare de fiecare dintre
cei sanatosi pentru prevenire, si cei bolnavi pentru
corectare.

Prof. Dr. farm. Sorin Leucuta a prezentat lucrarea
privind “Importanta tehnologiilor farmaceutice la
prepararea suplimentelor alimentare” prin care a
demonstrat deosebita importanta a unor tehnologii
farmaceutice moderne subtile utilizate la prepararea
suplimentelor alimentare, desigur si farmaceuticle,
care fac sa se evite unele consecinte neplacute in
realizarea produselor suplimentare, in asimilarea

acestora si in evitarea oricaror tipuri de consecinte
neplacute. Materialul constituie o documentare
deosebita si recomandari extrem de pretioase pentru
industriile in domeniul farmaceutic si alimentar.

I s-a acordat cuvântul de către domnul președinte
și domnului ing. Agronom Alexandrui Odeșteanu care a
realizat Asociaţia Pomicolă “Cătina”. A cultivat pe
suprafeţe apreciabile un soi de cătină foarte productiv
care a fost recomandat și cultivat de mulţi gospodari
ai Maramureșului. A realizat și câteva produse de bună
calitate și folosind ulei și suc de fructe de cătină a
tratat câteva cazuri de maladii deosebit de grave cu
rezultate remarcabile.

Subsemnatul Prof. univ. Dr. biochimist Ion Brad,
Membru corespondent al Academiei de Stiinte Agricole
si Silvice, am abordat subiectul “Bazele biochimice
ale efectelor terapeutice si de alta natura a substantelor
fiziologic active din catina”. Subliniez ca in aceasta
lucrare am prezentat succint cercetarile abordate
personal in intervalul 1953 si actualmente, cu mici
intreruperi determinate de imprejurari nedorite. In
perioada 1953-1956 am realizat primele produse pe
baza de catina si maciese in cadrul Institutului de
Cercetari Alimentare – Sectia vitamine-conserve: suc,
suc zaharat, dulceata, gem, gele, marmelada, ulei de
catina, hidrolizat de ulei de catina concentrat in
vitamine liposolubile, pastile vitaminate, fructe uscate
de catina. Din motive absolut stranii nu au fost nici
brevetate si nici realizate in industria alimentara. Am
reluat problema in 1969, impresionat neplacut de
exportul in strainatate a fructelor de catina la un pret
derizoriu. In urma sesizarilor facute la autoritati am

obtinut pentru o perioada lunga de timp sprijin
material pentru reluarea si continuarea cercetarilor.
Am colaborat cu 30 institute de cercetari, statiuni
experimentale si institutii medicale si de productie,
precum si la nivelul unui cabinet medical aprobat de
Ministerul Sanatatii, folosind produse pe baza de catina
pe un numar enorm de pacienti pentru tratarea
maladiilor de la A – Z, cu rezultate surprinzatoare,
apreciate de toti medicii colaboratori ca fiind
exceptionale. Am colaborat de asemenea cu medici
veterinari si zootehnisti, de asemenea tratand anumite
maladii. Cu deseuri de la industrializarea catinei,
adaugate in proportie foarte redusa in nutritia de baza,
am obtinut cresteri deosebit de mari ale greutatii
corporale, ale numarului de oua, dimensiunii si colorarii
galbenusului la pasari. Rezultate bune au fost obtinute
in tratarea necrobacilozei la oi, micsorarea numarului
de decese a racilor, cresterea productiei de tomate si
vita de vie utilizand extracte de frunze de catina ca
stimulent de crestere.

Nu am insistat asupra denumirii maladiilor umane
tratate deoarece consider ca nu este cazul sa fac o
astfel de prezentare acum. Subliniez insa cateva dintre
ele: arsuri grave, interventii chirurgicale, cancer, HIV-
SIDA, Altzheimer, diabet, enurezis, epilepsie, stari
depresive, stari anxioase. De asemenea am recomandat
produse pe baza de catina pentru muncitori in mine,
metalurgie, transporturi internationale, sport de
performanta, recuperarea energiei dupa efort fizic si
intelectual. Este adevarat insa ca, am asociat de fiecare
data aceste produse cu recomandarile medicale, cu
utilizarea in paralel a altor plante adecvate, precum
si adaugarea unor substante care constituie micile mele
mari secrete.

In cadrul simpozionului am prezentat
demonstrativ, pe schema metabolismului intermediar
al proceselor metabolice, secventele metabolice in
care actioneaza simultan, sinergic si armonic zecile
de substante fiziologic active din catina, fixand numai
cca 120 puncte dintr-un total de mult mai multe
secvente metabolice intermediare cunoscute in
cercetarile moderne.

Inchei prin a multumi organizatorilor simpozionului
ca mi-au dat posibilitatea de a prezenta in rezumat
cercetarile personale, pentru care am fost numit
“parintele catinei albe din Romania”. Am scris o carte
intitulata “Catina alba – o farmacie intr-o planta” in
care am aratat in rezumat si nu in totalitate rezultatele
cercetarilor mele. Catina este singura planta pentru
care s-a instituit Societatea Internationala Catina care
a organizat trei congrese internationale. La ultimul
dintre ele, organizat la Quebec in Canada, am participat
impreuna cu colaboratorii directi, un numar de 5 lucrari
stiintifice pe aspectele considerate de noi ca fiind cele
mai importante.

Prin cele scrise, Centrul de Cercetari pentru
Macromolecule si Membrane in cadrul caruia sunt
consilier stiintific, avanseaza prin Dr. Ing. Marin Radu –
directorul institutului, propunerea ferma de colaborare
in domeniul tehnicilor de productie, precum si
aspectele stiintifice legate de biochimia si utilizarile
substantelor fiziologic active din diferitele organe ale
catinei.

Prof. univ. Dr. biochimist Ion Brad

Consideraţii asupra seminarului:
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Pregătire profesională și antreprenorială
Curs de perfecţionare

INSPECTOR RESURSE UMANE

Inspector Protecţia Muncii

NOU

Resursele umane reprezintă una dintre
cele mai importante investiţii ale unei
organizaţii. Tocmai de aceea gestionarea
eficientă a acestor resurse este un atu
important pentru orice companie.
Inspectorul de resurse umane poate fi
considerat un angajat de bază al
companiei, indispensabil desfășurării
oricărei activităţi economice, întrucât,
indiferent de dimensiunea forţei de muncă
implicate, el este cel care asigură
gestionarea optimă a angajaţilor.

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
vine in sprijinul celor care vor sa profeseze
in acest domeniu prin oferirea cursului de
perfecţionare Inspector resurse umane.

Cursul garantează dobândirea tuturor
cunoștinţelor necesare privind recrutarea,
angajarea, salarizarea și încetarea
raporturilor de muncă ale angajaţilor unei

instituţii, în condiţiile respectării legislaţiei
actuale a muncii.

Temele diverse abordate în cadrul cursul,
referitoare la funcţionarea departamentului
de resurse umane, regulamente interioare,
contracte de muncă, sisteme de salarizare,
taxe, impozite, asigurări sociale sau
raportări statistice, vă vor ajuta sa dobândiţi
abilităţile solicitate pentru desfășurarea cu
succes a profesiei de Inspector resurse
umane.

La sfârșitul cursului absolvenţii vor fi
capabili:

• Să întocmească și să gestioneze
documentele de evidenţă a personalului;

• Să organizeze recrutarea și selecţia de
personal;

• Să întocmească și să gestioneze
carnetele de muncă ale personalului
angajat;

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).

Conform Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a Securităţii și sănătăţii în
muncă, 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. Această lege are ca scop
instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii
și sănătăţii în muncă lucrătorilor. Aceasta se aplică în toate sectoarele
de activitate, atât publice, cât și private.

Obiective generale ale cursului sunt ca absolvenţii să fie capabili:
să comunice interactiv la locul de muncă; să lucreze în echipă; să
planifice activitatea proprie; să cunoască sursele de informare și
ofertele de pregătire; să organizeze activităţi de protecţia muncii; să
asigure semnalizări de securitate și sănătate în muncă; să instruiască
personalul pe probleme de securitate și sănătate în muncă; să asigure

echipamentul individual de protecţie/lucru; să prevină accidentele
de muncă și să menţină starea de sănătate a personalului; să
investigheze cauzele producerii accidentelor de muncă și a
îmbolnăvirilor; să monitorizeze activitatea de protecţie a muncii; să
coordoneze activităţile de intervenţie în cazuri de necesitate.

Astfel, în luna ianuarie 2008, CCI Maramureș a organizat al doilea
curs de Inspector Protecţia Muncii, curs la care s-au înscris și au
absolvit 25 persoane.

Cursurile s-au desfășurat zilnic, de luni până joi, 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 s-a finalizat în data de 27 februarie 2008 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%.

Cursul Inspector Protecţia Muncii este autorizat de Consiliul
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, astfel că la finalul
cursului, absolvenţii primesc un certificat de absolvire, eliberat de
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale și Familiei și Ministerul
Educaţiei, Cercetării și Tineretului.

• Să întocmească dosarul de pensionare;
• Să ofere informaţii privind problemele

de personal;
• Să administreze baza de date de

evidenţă a personalului utilizând PC-ul
• Să planifice activitatea proprie;
• Să lucreze în echipă;
• Să cunoască sursele de informare și

ofertele de pregătire;
• Să întocmească ștatul de plată pentru

personalul încadrat;
• Să întocmească și să depună

declaraţiile privind contribuţiile la bugetul
de stat, bugetul asigurărilor sociale,
asigurărilor de șomaj și pentru asigurările
de sănătate

Cursurile se vor desfășura în fiecare zi de
luni pana joi, la sediul Camerei de Comerţ
și Industrie Maramureș. La finalul cursului (în
urma unui test) participanţii primesc
certificate de absolvire eliberate de
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale și
Familiei și Ministerul Educaţiei, Cercetării și
Tineretului.

Avem Fonduri pentru
Dezvoltare Ruralã - 2008

Urmare din pag. a 3-a

pregăti mici proprietari agricoli și
de ferme agricole aflate în zonele
administraţiei  locale.

Cu tot efortul nostru de a explica
importanţa asocierii producătorilor
și procesatorilor  din domeniile
lapte, carne și pâine, nu putem să
ne declarăm ca ne-am îndeplinit
misiunea pe care ne-am asumat-o,
din cauza modului de gândire și de
manifestare a unor proprietari care
au avut o atitudine contrarie
asocierii și  permanent un spirit

individualist, orgolios și egoist.
După toate aceste manifestări

considerăm că nu suntem încă
pregătiţi mental, conceptual și
intelectual pentru o absorbţie
integrală, pe  2008, a fondurilor,
nici la  nivel local, și nici regional
și naţional.

Am pierdut primul an când
puteam să accesăm fondurile de
finanţare pentru agricultură. Dar nici
nu putem să ne pronunţăm dacă în
acest an  vom putea accesa fonduri
datorită cauzelor de mai sus, dar
și a unor sincope organizatorice,

tehnice, financiare și administrative
manifestate la nivelul organelor și
instituţiilor abilitate prin lege să
conducă și să administreze
activităţile de absorbţie a fondurilor
europene. Agricultorul român
așteaptă numai “subvenţiile”, stă
cu mâna întinsă să-i se asigure
subzistenţa de pe o zi pe alta.
Uniunea Europeană nu așteptă așa
ceva de la producătorul și
procesatorul român din agricultură!
Așteaptă ca fondurile solicitate și
alocate să aducă modernizarea
exploataţiilor agricole, creșterea
valorii adăugate a produselor
agricole și forestiere, renașterea și
dezvoltarea satelor, protejarea
mediului etc. astfel aplicând Politica

Agricolă Comună, agricultura
românească să devină o baza sigură
și durabilă a hranei populaţiei
României și o sursa de export intra
și extra comunitar. România are un
potenţial latent de dezvoltare atât
în domeniul agricol cât și în cel
forestier care trebuie să-l punem
în funcţiune și la nivel european.

Cele 1,9 milioana de ferme de
subzistenţă sunt o problemă, o
piatră legată de picioarele
agriculturii românești. Nici fermele
de semi-subzistenţă care sunt
destul de numeroase nu sunt o
fericire pentru noi.

Și totuși să fim optimiști pentru
că banii sunt și se reportează până
în 2013.
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Cafeneaua Oamenilor de Afaceri
Fondurile structurale și ajutoarele de stat în România

Joi 28 februarie 2008,
Camera de Comerţ și

Industrie Maramureș în colaborare cu
Consiliul Concurentei prin Direcţia
Monitorizare Teritoriala - Inspectoratul
de Concurenţă Maramureș a organizat
seminarul interactiv cu titlul: “Fondurile
structurale si ajutoarele de stat in
România”

La seminar au participat, d1 Gheorghe
Marcaș - președinte CCI Maramureș dl.
Gheorghe Radulescu, director DMT,
experţi ai Consiliului Concurentei,
specialiști din cadrul CCI Maramureș,
reprezentanţi ai Inspectoratelor teritoriale
de concurenta din 9 judeţe, operatori
economici si reprezentanţi ai instituţiilor
interesaţi de tematica supusă dezbaterii
astfel:

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

- Reprezentanţi ai asociaţiilor
profesionale, Asociaţia patronala
Morărit și panificaţie Maramureș

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

- Reprezentanţi ai instituţiilor
bancare - CEC, mass-media.

Problematica ce a fot prezentată
spre informare și dezbatere a vizat
domenii de interes privind fondurile
structurale și ajutoarele de stat.

Prezentarea temei a fost realizata de
către dl Ciprian Pilan, inspector la I.C.
Neamţ, iar moderator al seminarului a
fost dl. Gheorghe Radulescu director
D.M.T.

În principal expunerea a cuprins
informaţii privind următoarele:

1. fondurile europene, instrumente ale
politicii de coeziune

S-a arătat că România va beneficia în
perioada 2007-2013 de o alocare de
aproximativ 17,2 mld. Euro din fonduri
europene. In primii trei ani (2007-2009),
România va primi 5,97 mld. Euro.
Programele și acţiunile structurale
dezvoltate pornind de la sumele
respective pot genera și susţine un proces
de creștere economică durabilă, cel puţin
în domeniul infrastructurii și mediului, al
resurselor umane, o creștere a coeziunii
sociale prin dezvoltarea rurală și
dezvoltarea regională echilibrată.

2. ajutorul de stat în Uniunea Europeana
Exemplificări de scheme de ajutor de

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

Privitor la acordarea în continuare a
ajutoarelor de stat s-a subliniat că
Uniunea Europeană are o abordare
restrictivă, astfel încât restricţionarea
concurenţei ca urmare a aplicării unor
asemenea măsuri să fie limitată la
minimul necesar și justificată de un
beneficiu final general.

Respectarea regulilor de acordare a
ajutoarelor are ca scop asigurarea unei
concurenţe normale care are un rol
determinant pentru menţinerea unei
economii de piaţă funcţionale ceea ce
duce la atingerea gradului de supleţe
necesar adaptării la un

mediu în schimbare, asigurarea unei
creșteri economice durabile și avantaje
pentru consumatori.

Deosebirea între fonduri și ajutoare
constă în faptul că de fondurile europene
pot beneficia atât agenţi economici cât și
instituţii ale administraţiei publice

(centrale și locale), pe când ajutorul de
stat este destinat în exclusivitate agenţilor
economici.

S-a arătat că domeniile eligibile care
permit accesarea de fonduri sunt:
cercetare și dezvoltare tehnologică,
informatizarea societăţii, transport,
energie, protecţia mediului și prevenirea
riscului, turism, cultură, regenerare
urbană și rurală, companii și
antreprenori, acces la locuri de munca
stabile, incluziune socială pentru
persoane defavorizate, dezvoltarea
capitalului uman, investiţii în infrastructura
socială, inclusiv cea de sănătate și
educaţie și promovarea dezvoltării
parteneriatului.

In privinţa ajutoarelor de stat acestea
se vor acorda pe sectoare prioritare
astfel:

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

De asemenea s-au făcut aprecieri
asupra nivelului maxim al finanţării care
poate fi acordată din surse comunitare/
surse de stat.

Există plafoane diferite pentru fondurile
europene și pentru ajutor de stat.

S-a făcut referire și la procedura de
aprobare, plată și, monitorizare a
fondurilor în discuţie.

Monitorizarea fondurilor europene este
foarte strictă, fiind asemănătoare celei
stabilite prin legislaţia în domeniul
ajutorului de stat.

Atât fondurile structurale cât și ajutorul
de stat răspund obiectivelor de coeziune
ale UE. Nu există o reţetă universală în
ceea ce privește modul de finanţare a
proiectelor și distribuţia fondurilor
europene și a celor naţionale pe diferite
categorii de proiecte. Tot ce trebuie să se
facă este o analiza ex-ante fundamentată
cu privire la ordinea de importanţă a

proiectelor, contribuţia fiecăruia la
dezvoltarea regională și progresul
economic și social, beneficiarii
proiectelor (direcţi si indirecţi) și
posibilităţile lor de cofinanţare,
cheltuielile care trebuie acoperite
prin implementarea proiectelor și
eligibilitatea acestora pentru fonduri
comunitare/naţionale, cuantumul
finanţării publice necesare, urgenţa
implementării respectivelor
proiecte, valoarea adăugată

obţinută prin implementare etc.
Efectele diferă în funcţie de politicile de

implementare alese de fiecare dintre
Statele Membre vizate, nefiind garantate
de simpla acordare a fondurilor. Pentru
a-și atinge scopul, este necesar să fie
integrate intr-o viziune de ansamblu și
utilizate cu prudenţă, flexibilitate și în
condiţii de transparenţă, eficienţă și
eficacitate.

Participanţii au pus întrebări privitoare
la modul de pregătire a documentaţiilor
necesare. De asemenea au fost interesaţi
de modul de accesare al fondurilor
pentru dezvoltarea IMM-urilor. Au avut
loc discuţii pe aceste teme.

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

Din chestionarele de evaluare a
seminarului s-a concluzionat că
seminarul a fost receptat ca bun și foarte
bun în proporţie de 83%. Participanţii au
sugerat ca la viitoarele acţiuni de acest
gen să fie prezentate cazuri concrete de
scheme de ajutor de stat, iar materialele
prezentate să existe în cantităţi suficiente
și pe cât posibil și pe suport hârtie.

Inspector coordonator-Octavian
Bandula
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Un proiect implementat de CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE  MARAMUREȘ

În perioada martie 2007-martie 2008, în cadrul
Programului Camerei de Comerţ și Industrie a României pe perioada iulie 2006 - iunie 2007 pentru sustinerea

activitatilor generatoare de venituri ale Camerelor de Comerţ și Industrie teritoriale, Sesiunea 2007,

În calitate de Aplicant și Beneficiar, Camera de Comerţ și Industrie Maramureș implementează proiectul

BInfoT - Business Information Tracker

Un proiect finanţat de CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

Un proiect implementat de CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE  MARAMUREȘ

În perioada martie 2007-martie 2008, în cadrul
Programului Camerei de Comerţ și Industrie a României pe perioada iulie 2006 - iunie 2007 pentru sustinerea

activitatilor generatoare de venituri ale Camerelor de Comerţ și Industrie teritoriale, Sesiunea 2007,

În calitate de Aplicant și Beneficiar, Camera de Comerţ și Industrie Maramureș implementează proiectul

BInfoT - Business Information Tracker

În conformitate cu obiectivul Programului CCIR, obiectivul
acestui proiect îl constituie susţinerea potenţialului Camerei
de Comerţ și Industrie Maramureș, în calitatea sa de
membră a Camerei de Comerţ și Industrie a României, de a
atinge obiectivul principal pentru care aceasta a fost înfiinţată
- sprijinirea mediului de afaceri, prin dezvoltarea de servicii
de calitate care să fie, în același timp și generatoare de
venituri.

În cadrul acestui obiectiv proiectul urmărește:
- Dezvoltarea/iniţierea de servicii generatoare de venituri:

activităţi de informare a comunităţii de afaceri, de
consultanţă, de instruire etc., în vederea adaptării rapide la
cerinţele legate de integrarea României în Uniunea
Europeană;

- Îmbunătăţirea performanţelor economice ale Camerei
de Comerţ și Industrie Maramureș, prin creșterea gradului
de pregătire a personalului acestei Camere.

Scopul prezentului proiect îl reprezintă iniţierea și
dezvoltarea unui serviciu de colectare de informaţii de afaceri,
coerent, verificabil și actualizat continuu, constituit în cadrul

structurii organizatorice a Solicitantului, Camera de Comerţ
și Industrie Maramureș, sub denumirea BInfoT. Practic,
scopul proiectului îl constituie construirea unei baze de date
cu firme, care să conţină o descriere coerentă și permanent
actualizată (într-un ciclu bianual) a datelor referitoare la un
pachet determinat de companii. Pentru a facilita replicarea
proiectului, multiplicarea rezultatelor sale și impactul cât
mai larg la nivel regional și internaţional, prezentul proiect
își va propune și realizarea unui portal al Camerelor de Comerţ
și Industrie din Euroregiunea Carpatică, care să aibă ca
principal obiectiv promovarea intereselor acestora și a firmelor
din regiune, gestiunea unor informaţii de afaceri și a unor
profile de afaceri.

Pentru mai multe informaţii referitoare la proiect, vă
rugăm să ne contactaţi la sediul nostru: Bd. Unirii nr. 16,
cod 430232, Baia Mare, Maramureș, România,  Tel. +40-
262-221510, 0362-405303, 0728-233908, Fax +40-
262-225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro, web:
www.ccimm.ro.

Persoane de contact: Florentin TUȘ, Bogdan LEGĂNĂRU:

Un proiect finanţat de CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

În scopul constutiurii bazei de date cu firme BInfoT -
Business Information Tracker, care va conţine o descriere
coerentă si permanent actualizată (într-un ciclu bianual) a
datelor referitoare la companiile din judeţul Maramureș,

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș vă invită să
completaţi formularul de culegere date, pe care îl puteţi
descărca de pe pagina web www.ccimm.ro.

Informaţiile astfel culese (date de identificare, domenii
reale de activitate, produse/servicii oferite detaliat descrise
etc.) vor fi structurate si permanent actualizate, constituindu-
se astfel un profil informaţional cuprinzător al companiei,
care conţine toate informaţiile necesare unui potenţial
partener.

Profilele de companie din baza de date BInfoT vor necesita

actualizări bianuale, din cauza schimbărilor operate în
departamentele executive, a numărului de angajaţi, a
produselor și serviciilor, a detaliilor de contact (adresa, telefon,
fax, e-mail) etc.

Pentru a putea urmări aceste modificări, reprezentanţii
companiilor vor fi contactaţi și le vor fi trimise periodic
formulare de validare a profilelor informaţionale ale
companiilor din baza de date.

Pentru mai multe informaţii referitoare la proiect, precum
și pentru solicitarea sau depunerea formularului completat,
vă rugăm să ne contactaţi la sediul nostru: Bd. Unirii nr. 16,
cod 430232, Baia Mare, Maramureș, România,  Tel. +40-
262-221510, 0362-405303, 0728-233908, Fax +40-262-
225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro, web: www.ccimm.ro.

Persoane de contact: Florentin TUȘ, Bogdan LEGĂNĂRU:
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Un proiect implementat de CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE  MARAMUREȘ

În perioada martie 2007-martie 2008, în cadrul
Programului Camerei de Comerţ și Industrie a României pe perioada iulie 2006 - iunie 2007 pentru sustinerea

activitatilor generatoare de venituri ale Camerelor de Comerţ și Industrie teritoriale, Sesiunea 2007,

În calitate de Aplicant și Beneficiar, Camera de Comerţ și Industrie Maramureș implementează proiectul

BInfoT - Business Information Tracker

Un proiect finanţat de CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

Începând cu luna iunie 2008, Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș va lansa baza de date de afaceri BInfoT
- Business Information Tracker, conţinând o descriere
coerentă a datelor referitoare la companiile din judeţul
Maramureș, care vor transmite si accepta publicarea
profilelor de firmă.

Vă invităm la sediul nostru sau pe site-ul www.ccimm.ro
să completaţi formularul de culegere date care ne va ajuta
să dezvoltăm prima bază de date de afaceri relevantă din
judeţul Maramureș

- prin structurarea informaţiilor despre mediul de afaceri
local pe criterii funcionale;

- prin creșterea eficienţei gestionării informaţiilor de
afaceri;

- prin oferirea unor informaţii relevante de contact ale

mediului de afaceri local, ca alternativă la pachetele de
informaţii de afaceri actuale;

- prin contactul direct cu firmele intervievate;
- prin dezvoltarea potenţială de baze de date comune la

nivelul Euroregiunii Carpatice;
- prin capacităţile de diseminare și promovare a

informaţiilor de afaceri.

Pentru mai multe informaţii referitoare la proiect, precum
și pentru solicitarea sau depunerea formularului completat,
vă rugăm să ne contactaţi la sediul nostru: Bd. Unirii nr. 16,
cod 430232, Baia Mare, Maramureș, România,  Tel. +40-
262-221510, 0362-405303, 0728-233908, Fax +40-
262-225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro, web:
www.ccimm.ro.

Persoane de contact: Florentin TUȘ, Bogdan LEGĂNARU:

Misiuni economice în Ucraina şi România

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE MARAMURES, în calitate de 
Beneficiar, în parteneriat cu Camera de Comert, Industrie si Agricultura 
Satu Mare, Camera de Comert si Industrie Transcarpatia (Ucraina) si 
Consiliul Judetean Maramures

l 
Contract no: RO 2004/016-

942.01.01.08

P

cu 
parteneri din România.

, C I  
aramure Bd. Unirii nr. 16, 430232 Baia Mare, Maramur

f .

implementează proiectu

, finanţat în cadrul Programului de Vecinătate România-
Ucraina 2004-2006.

în cadrul carora se va asigura participarea 
subvenţionată în baza proiectului a unui număr de 64 de oameni de afaceri, 
români şi ucrainieni.

ână la această oră s-au desfăşurat patru din cele şase misiuni 
economice. În perioada 08-11 aprilie 2008, în Baia Mare, respectiv Satu 
Mare, se vor desfăşura ultimele două misiuni economice, care vor asigura 
participarea oamenilor de afaceri ucraineni interesaţi în colaborarea 

Pentru mai multe informaţii  vă rugam să ne contactaţi la: C. . .
M ş, eş, România, tel. 
+40-262-221510, ax +40-262-225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro

(RURCED) – Romania – Ukraine Regional 
Center for Economic Development, 

În cadrul acestui proiect, în perioada sept 2007 – aprilie 2008, vor fi 
organizate 6 misiuni economice în România (Baia Mare şi Satu Mare) şi 
Ucraina (Uzhgorod), 

Pentru mai multe informaţii despre relaţiile dintre România şi Uniunea Europeană, vizitează:
www.infoeuropa.ro, www.mdlpl.ro

UNIUNEA EUROPEANA

Proiect finanţat prin PHARE
GUVERNUL
ROMANIEI

Semnătura electronică
Ce este o semnatura digitală?
O semnatura digitala pentru documentele

electronice este echivalenta cu o semnatura
olografa pentru documentele tiparite.
Semnatura reprezinta un esantion de date
care demonstreaza ca o anumita persoana a
scris sau a fost de acord cu acel document
caruia i s-a atasat semnatura. De fapt, o
semnatura digitala furnizeaza un grad mult
mai mare de securizare decat semnatura
olografa. Destinatarul mesajului semnat
digital poate verifica atat faptul ca mesajul
original apartine persoanei a carei semnatura
a fost atasata cat si faptul ca mesajul n-a fost
alterat, intentionat sau accidental, de cand a
fost semnat. Mai mult, semnatura digitala
nu poate fi negate; semnatarul documentului
nu se poate disculpa mai tarziu invocand
faptul ca a fost falsificata. Cu alte cuvinte,
semnaturile digitale permit autentificarea
mesajelor digitale, asigurand destinatarul de
identitatea expeditorului si de integritatea
mesajului.

Cum se utilizeaza un certificat digital?
Cand primiti mesaje semnate digital, puteti

verifica certificatul digital al semnatarului
pentru a afla daca acesta nu e falsificat.
In momentul in care trimiteti mesaje, puteti
semna aceste mesaje si puteti alatura
certificatul digital pentru a asigura
destinatarul ca acel mesaj a fost trimis chiar
de dvs.

Cum se obţine un certificat digital?
Orice persoana care doreste sa obtina un

Continuare în pag. a  9-a

RURCED - Romania - Ukraine Regional
Center for Economic Development
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CAMERA DE COMERT ŞI INDUSTRIE MARAMUREŞ  
, 

, în calitate de 
Beneficiar

(RURCED) – Romania – Ukraine Regional Center 
for Economic Development, 

în parteneriat cu 

l 
Contract no: RO 2004/016-942.01.01.08

21-23 ianuarie 2008, 10-12 martie 2008

,
Bd. Unirii nr. 16, 430232 Baia Mare, Maramur
f .

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Satu 
Mare, Camera de Comerţ şi Industrie Transcarpatia (Ucraina) si Consiliul 
Judeţean Maramureş

implementează proiectu
, finanţat 

în cadrul Programului de Vecinătate România-Ucraina 2004-2006.

Pentru mai multe informaţii  vă rugam să ne contactaţi la: C.C.I. Maramureş, 
eş, România, tel. +40-262-221510, 

ax +40-262-225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro

În cadrul acestui proiect, în perioada ianuarie 2007 – aprilie 2008, se vor 
organiza atelierele de lucru care vor conduce la elaborarea Strategiei de 
dezvoltare economică a acestei zone transfrontaliere România-Ucraina.

Până la această oră, au desfăşurat primele 
două ateliere ( ), într-o echipă de lucru 
formată din  reprezentanţi ai C.C.I. Maramureş, Consiliul Judeţean Maramureş, 
Administraţia de Stat a Regiunii Zakarpatia, C.C.I. Zakarpatia, Consiliul Judeţean 
Satu Mare, C.C.I.A. Satu Mare, Universitatea de Nord Baia Mare, Universitatea 
Naţională din Ujhorod şi ai Universităţii Naţionale Tehnice de Petrol şi Gaze din 
Ivano Frankivsk.

Următoarele două ateliere vor avea loc în perioada 07-11 aprilie 2008 în 
localităţile Baia Mare şi Satu Mare (România). 

în localitatea Ujhorod (Ucraina) s-

Pentru mai multe informaţii despre relaţiile dintre România şi Uniunea Europeană, vizitează:
www.infoeuropa.ro,  www.mdlpl.ro

Strategia de Dezvoltare Economică a Zonei Transfrontaliere România 
(Maramureş, Satu Mare) şi Ucraina (Zakarpatya, Ivano Frankivsk)

GUVERNUL
ROMANIEI

UNIUNEA EUROPEANA

Proiect finanţat prin PHARE

Târguri şi expoziţii în Ucraina şi România

CAMERA DE COMERT ŞI INDUSTRIE MARAMUREŞ  
, 

ului mar. - iun. ată 
participarea oamenilor de afaceri din această Regiune la 3 târguri-expoziţie 
desfăşurate în România (Baia Mare şi Satu Mare) şi Ucraina (Uzhgorod).

, în calitate de 
Beneficiar

În cadrul proiect , în perioada  2008 va fi asigur

în parteneriat cu 

l 
Contract no: RO 2004/016-942.01.01.08

,
Bd. Unirii nr. 16, 430232 Baia Mare, Maramur
f .

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Satu 
Mare, Camera de Comerţ şi Industrie Transcarpatia (Ucraina) si Consiliul 
Judeţean Maramureş

implementează proiectu
, finanţat 

în cadrul Programului de Vecinătate România-Ucraina 2004-2006.

Pentru mai multe informaţii  vă rugam să ne contactaţi la: C.C.I. Maramureş, 
eş, România, tel. +40-262-221510, 

ax +40-262-225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro

(RURCED) – Romania – Ukraine Regional Center 
for Economic Development, 

C.C.I. Maramureş va pune la dispoziţia firmelor din Maramureş pentru târgul-
expoziţie organizat în Ucraina (Uzhgorod) un număr de 4 locuri subvenţionate în 
baza proiectului, într-un stand comun de 12 mp, şi va intermedia contacte de 
afaceri cu participanţii ucrainieni pentru târgurile care se vor organiza în România.

raficul de desfăşurare al târgurilor-expoziţie în România şi Ucraina
 - Zilele de Contact Internaţionale; profil: Industria lemnului si a 

mobilei; perioada: 25-26.03.2008
 - Turism, Tradiţii şi Cultură, profil: turism şi meşteşuguri; 

 - 

G :
Uzhgorod

Baia Mare perioada: 
22-24.05.2008
Satu Mare Târg General; profil: general; perioada: 28.05-01.06.2008

�

�

�

Pentru mai multe informaţii despre relaţiile dintre România şi Uniunea Europeană, vizitează:
www.infoeuropa.ro,  www.mdlpl.ro

UNIUNEA EUROPEANA

Proiect finanţat prin PHARE
GUVERNUL
ROMANIEI

certificat digital se adreseaza mai intai unei
autoritati de certificare autorizata sau unui
distribuitor autorizat al acesteia.

Orice autoritate de certificare solicita
utilizatorului informatii minime privind
identitatea acestuia, inainte de a-i elibera acest
certificat. Dupa furnizarea acestor informatii
si verificarea lor, autoritatea de certificare
respectiva aproba sau respinge, dupa caz,
cererea formulata de catre acea persoana.

Ce acte sunt necesare pentru obtinerea
unui certificat digital?
- Copie dupa Cartea de Identitate, iar in
cazul cetatenilor straini, copie dupa pasaport;
- In cazul in care certificatul digital calificat
urmeaza a fi folosit pentru a reprezenta
interesele unei societati, este necesara o
adeverinta din partea societatii angajatoare,
prin care se confirma calitatea de angajat a
solicitantului certificatului, precum si functia
pe care acesta o detine
- Declaraţie autentificată la notar (după
modelul autorităţii de certificare).

Ce etape se parcurg pentru obtinerea unui
certificat digital?

Eliberarea certificatului presupune
parcurgerea urmatoarelor etape:
- prezentarea documentelor solicitate de
catre autoritatea de certificare;
- achizitionarea dispozitivul securizat pe
care se genereaza perechea de chei (publica
si privata) si pe care se va ridica ulterior
certificatul;
- achitarea contravalorii certificatului;
- implementare

Care sunt cerinţele minime de sistem
pentru utilizarea unei semnaturi digitale?

Cerinţe necesare utilizării Certificatelor
Digitale stocate pe un dispozitiv securizat
e-token:
- Procesor Pentium 1
- 32MB RAM
- 1GB HDD
- Port USB (sau adaptor pentru port USB)
- Sistem de operare Windows 98/NT 4.0
(pentru acestea 2 este necesara instalarea
unor update-uri suplimentare de pe site-ul
Microsoft pentru a putea rula fisiere MSI) ,
Windows ME, Windows 2000/XP/2003/
Vista
- Conexiune Internet (nu are importanta
viteza)
- Existenta unui cont de e-mail cu acces
POP3, configurat intr-un client de e-mail:
Microsoft Outlook (incepand cu versiunea
2000); Outlook Express; Netscape
(incepand cu versiunea 4.67) ; Lotus Notes
(incepand cu versiunea 6.5)
- Browser web: Internet Explorer (incepand
cu versiunea 6.01); Netscape Communicator
(incepand cu versiunea 4.67);

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Camera de Comerţ și Industrie

Maramureș - distributior al autoritatii de
certificare DIGISIGN SA - Baia Mare bd.
Unirii nr.16, persoane de contact: Tuș
Florentin și Eugenia Sălăjanu.

Semnătura electronică
Urmare din pag. a 8-a

RURCED - Romania - Ukraine Regional
Center for Economic Development
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UNIUNEA EUROPEANÃ

Proiect finantat prin PHARE

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

RU – ECONdb-CLUS - ROMANIA-UKRAINE JOINT
ECONOMIC dATA bASE AND CLUSTERS IDENTIFICATION

GUVERNUL
ROMANIEI

CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ în calitate de Beneficiar în parteneriat cu Camera de
Comerţ și Industrie Transcarpatia (Ucraina) implementează în perioada septembrie 2007- octombrie 2008
proiectul

RU – ECONdb-CLUS - ROMANIA-UKRAINE JOINT ECONOMIC dATA bASE AND CLUSTERS IDENTIFICATION,
referinţă: RO-2005/017-539.01.01 (Priority 1), Contract no: RO-2005/017-539.01.01.10, din cadrul Neighbourhood

Programme Romania-Ukraine 2004-2006

Obiectivul general al prezentului proiect îl constituie susţinerea intensificării dezvoltării economice a Regiunii
Transfrontaliere România (Maramureș) - Ucraina (Transcarpatia) prin studierea oportunităţii sprijinirii in viitor a cristalizării
aglomerărilor economice de tip cluster.

Obiectivul specific al acestui proiect este întocmirea unui studiu de oportunitate a sprijinirii aglomerărilor economice
de tip cluster în Regiunea transfrontalieră România (Maramureș) - Ucraina (Transcarpatia), prin analizarea profilelor a
cel puţin 6000 de companii din Regiune, prin intervievarea „în amănunt’ a cel puţin 200 dintre acestea, folosind
metodologii și instrumente specifice, în cadrul unei echipe academice comune, înfiinţată special pentru acest proiect,
și elaborarea unei baze de date cu companiile membre ale potenţialelor clustere analizate.

Grupul ţintă al proiectului este constituit din: - 2 Camere de Comerţ și Industrie - Maramureș (România) și
Transcarpatia (Ucraina);

- 3 Universităţi - Universitatea de Nord din Baia Mare, Universitatea Naţională Tehnică de Petrol și Gaze din Ivano-
Frankivsk și Universitatea Naţională Yuriy Fedkovych Chernivtsi;

- cel puţin 6000 de companii care vor fi analizate în timpul derulării proiectului, dintre care cel puţin 200 vor fi
intervievate „în amănunt’ și vor fi incluse în baza de date a proiectului;

- AGENŢIA ROMÂNĂ PENTRU INVESTIŢII STRĂINE.
Beneficiari finali ai proiectului: - mediul de afaceri din regiunea transfrontalieră a Maramureșului (România) și

Transcarpatia (Ucraina);
- comunităţile locale din regiunea transfrontalieră;
- sistemul cameral și mediul economic;
- autorităţile publice locale/regionale;
- cele doua ţări - România și Ucraina.
Durata proiectului: 14 luni.
Structura partenerială:
- Beneficiar: - Camera de Comerţ și Industrie Maramureș;
- Partener: - Camera de Comerţ și Industrie Transcarpathia;
- Asociaţi: - Universitatea de Nord din Baia Mare;

- Universitatea Naţională Tehnică de Petrol și Gaze din Ivano-Frankivsk;
- Universitatea Naţională Yuriy Fedkovych Chernivtsi;
- AGENŢIA ROMÂNĂ PENTRU INVESTIŢII STRĂINE.

Bugetul aferent implementării proiectului:
- Costuri totale eligibile ale acţiunii: EUR 130.140;
- Finanţare europeană: EUR 98.800;
- Cofinanţare: EUR 31.340.

Pentru mai multe informaţii despre acest proiect și stadiul implementării sale, vă rugăm să ne contactaţi la:
CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ, Bd. Unirii nr. 16, 430232 Baia Mare, Maramureș, România, 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 LEGĂNARU.
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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 în registrul comerţului.

Din 15.873 societăţi comerciale, cu obligaţia
depunerii situaţiei financiare anuale pe anul
2006, s-au conformat 10.850 societăţi, ceea ce
reprezintă 68,36%. Nedepunerea situaţiei
financiare anuale în termen de 6 luni de la
expirarea termenului, atrage după sine
dizolvarea societăţii conform art. 237 din Legea
nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată.

Pe lângă această sancţiune, în baza art. 41
pct. 2 lit. g din Legea contabilităţii nr. 82/1991,
persoanele juridice sunt pasibile de aplicarea
amenzilor de la 2.000 lei la 30.000 lei.

În conformitate cu disp. art. 237 alin. 1 lit. b
din Legea nr. 31/1990, republicată, societăţile
comerciale cu răspundere limitată, societăţile
pe acţiuni și societăţile în comandită pe acţiuni,
au obligaţia depunerii situaţiei financiare anuale
la Oficiul Registrului Comerţului. Dacă societatea
are o cifră de afaceri de peste 10 milioane de lei,
este obligată să publice un anunţ în Monitorul
Oficial, prin Oficiul Registrului Comerţului.

În perioada 01.01.1991 - 29.02.2008, în
Registrul Comerţului Maramureș s-au efectuat
166.569 operaţiuni, din care 54.250
înmatriculări, 95.243 menţiuni, 17.076 radieri.

Ponderea înmatriculărilor o constituie S.R.L.
18.570 (55,28%) și persoane fizice autorizate
în baza Legii nr. 300/2004 (AF/PF) 14.027
(41,76%).

În intervalul 01.02.2008-29.02.2008, s-au
efectuat 1590 operaţiuni, din care 323
înmatriculări, 1.200 menţiuni și 67 radieri.

Capitalul străin investit în judeţ în perioada
01.01.1991-29.02.2008 este de 60.673.440
USD și 22.178.520 RON la un număr de 1.689
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 februarie 2008 numărul societăţilor
cu aport de capital străin constituite, a fost 19
iar volumul capitalului străin investit în această
perioadă a fost de 9.770 RON.

În luna februarie 2008 s-au operat 67 radieri,
din care 62 AF/PF și 5 societăţi comerciale,
motivul radierii fiind retragerea autorizaţiei,
schimbare sediu în alt judeţ, reorganizare.

Director ORC Maramureș, Lazăr Doru
Alexandru

Evoluţia principalilor indicatori economico-
sociali în luna decembrie și anul 2007

Direcţia Judeţeană de Statistică Maramureș prezintă:

• Producţia industrială realizată în
anul 2007, comparativ cu anul 2006
a fost mai mică  cu  2,3% în volum
absolut și cu 1,9% în  condiţii
comparabile din punct de vedere al
numărului de zile lucrătoare.

•  Volumul cifrei de afaceri totale
(cifra de afaceri totală provine atât
din activitatea principală, cât și din
activităţile secundare ale
întreprinderilor cu profil industrial) a
întreprinderilor cu activitate principală
de industrie în anul 2007 a fost mai
mic, în termeni reali, cu 9,1% faţă de
anul precedent.

• Investiţiile realizate în anul 2007
au înregistrat o creștere de 18,5% faţă
de anul 2006.

• Lucrările de construcţii executate
în anul 2007 au crescut cu 1,7%, faţă
de anul 2006.

• Numărul pasagerilor transportaţi
a scăzut în anul 2007 cu 4,0% faţă de
anul 2006, iar la parcursul pasagerilor
transportaţi s-a înregistrat o scădere de
9,1%.

• Exporturile și importurile de
mărfuri realizate în perioada 1.I-
31.X.2007  faţă de perioada
corespunzătoare din anul 2006 au fost
mai mari cu 11,0%, respectiv 17,3%.

• Volumul cifrei de afaceri a
întreprinderilor cu activitate principală
de comerţ cu amănuntul a scăzut în
anul 2007 cu 7,5% faţă de cel obţinut
în anul 2006. Comparativ cu anul

2006, volumul cifrei de afaceri
realizată din vânzările de produse
alimentare a fost mai mic cu 12,4%, și
cu 1,8% din vanzările de produse
nealimentare.

• Volumul cifrei de afaceri a
întreprinderilor cu activitate principală
de vânzare, întreţinere și reparare a
autovehiculelor și motocicletelor, de
comerţ cu amănuntul al carburanţilor
pentru autovehicule s-a situat în anul
2007, peste nivelul înregistrat în anul
2006, cu 20,8%.

Cifra de afaceri obţinută din
vânzările de autovehicule,
motociclete, piese de schimb și accesorii
aferente, întreţinerea și repararea
autovehiculelor a fost mai mare cu
27,9% în comparaţie cu anul 2006,
iar cifra de afaceri obţinută din
vânzarea de carburanţi a fost mai mică
cu 2,9% faţă de anul 2006.

• Cifra de afaceri din activitatea de
servicii de piaţă prestate populaţiei a
înregistrat în anul 2007 o scădere de
17,2% faţă de anul 2006.

• Capacitatea de cazare turistică în
funcţiune a structurilor de primire
turistică cu funcţiuni de cazare turistică
în anul 2007 a fost mai mare cu 9,5%
faţă de anul 2006.

• Câștigul salarial mediu nominal
brut, pe ţară,  în luna decembrie 2007
a crescut cu 13,7%, iar câștigul salarial 
mediu nominal net a fost mai mare cu
12,9% comparativ cu luna noiembrie

2007. Raportul dintre indicele
câștigului salarial mediu nominal net
și indicele preţurilor de consum, în luna
decembrie 2007, a fost de 108,1% faţă
de luna corespunzătoare din anul 2006
și de 126,0% comparativ cu luna
octombrie 1990.

• Rata inflaţiei, determinată pe
baza creșterii preţurilor de consum al
populaţiei, a fost în luna decembrie
2007 de 6,6% faţă de luna decembrie
2006, ceea ce corespunde unei medii
lunare de 0,5%, (0,4% în anul
precedent).

• Numărul șomerilor înregistraţi la
sfârșitul lunii decembrie 2007 era de
7068 persoane, în scădere cu 303
persoane faţă de luna precedentă, și cu
1085 persoane faţă de decembrie 2006.
Rata șomajului înregistrat în luna
decembrie 2007 a fost de 3,4% (3,6%
în luna noiembrie 2007 și 4,0% în luna
decembrie 2006). Pentru femei rata
șomajului în luna decembrie 2007 a
fost de 2,8% (3,0% în luna noiembrie
2007 și 3,2% în luna decembrie 2006).

• Numărul mediu al pensionarilor în
anul 2007 era de 125797 persoane,
mai mic cu 1263 persoane (-1,0%),
comparativ cu anul 2006, în principal,
pe seama scăderii numărului
pensionarilor de asigurări sociale
agricultori, unde se înregistrează un
minus de 1739 persoane (-10,9%).
Distribuţia după sistemul de pensionare
reliefează faptul că pensionarii de

asigurări sociale de stat deţin ponderea
majoritară (88.6 %).

• Evoluţia principalelor fenomene
demografice în anul 2007, comparativ
cu anul precedent a fost caracterizată
de scăderea natalităţii, mortalităţii
generale  și mortalităţii infantile.
Nupţialitatea și divorţialitatea au
crescut. Numărul născuţiilor vii a fost
în scădere cu 303, iar rata natalităţii
scăzând de la 10,7 la 10,2 născuţi vii
la 1000 locuitori. Numărul decedaţilor
a fost în scădere cu 272, iar rata
mortalităţii diminuându-se  de la 10,9
la 10,4 decedaţi la 1000 locuitori.
Sporul natural negativ al populaţiei a
fost de -127 persoane, faţă de un spor
natural negativ de -96 persoane în anul
2006. Creșterea numărului de căsătorii
cu 508 persoane a determinat creșterea
ratei nupţialităţii de la 7,1 la 8,1
căsătorii la 1000 locuitori. Creșterea
numărului de divorţuri cu 140 a
determinat creșterea ratei
divorţialităţii de la 1,56 la 1,83
divorţuri la 1000 locuitori. Numărul
decedaţilor sub un an a scăzut cu 12,
iar rata mortalităţii infantile s-a
diminuat de la 11.2 la 9.5 decedaţi 
sub 1 an la 1000 născuţi vii.

• Numărul societăţilor comerciale 
cu aport de capital străin (date
furnizate de Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului) înmatriculate
în anul 2007 a fost de 216 cu un capital
investit de 338.365 euro.

Vasile POP
Director Executiv DJS Maramureș
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• Din străinătate

OLANDA

Compania FREELAND BV oferă
pentru import legume proaspete,
cultivate în aer liber. Preţuri
avantajoase.

Contact:
Adresa: Nijbracht 140, 7821 CE

Emmen, The Netherlands
Telefon: +31 591 670579
Fax: +31 591 670579
E-mail: kees@freeland.nl
Web: http://www.freeland.nl
Persoană de contact: Dl. Kees van

den BOSCH (4603)

CERERI

ALGERIA

� Firmă solicită mobila și articole de
mobilier pentru locuinţe, hoteluri și
restaurante. (4607)

AUSTRIA

� Firmă dorește sa cumpere tabla din
otel cca. 6000Mt, calitatea ASTM A 36,
dimensiuni: 6,8,10,12,16,18,22 mm,
lăţime 2500 mm, lungime 10.000 mm.
(4598)

BELGIA

� Firmă solicită mobilă(biblioteci, scaune,
mese). (4588)

CANADA

� Firmă solicită veselă din porţelan:
farfurii, platouri, castroane, căni, cești de
ceai și de cafea, ceainice, boluri pentru
zahar și frișca, etc. (4590)
� Firmă solicită hârtie de scris, hârtie

de ziar, carton ondulat, cherestea, lemn
prefabricat. (4604)

DANEMARCA

� Firmă dorește să importe vin (redwine,
rose, cremant/cava) din România. (4620)

EGIPT

� Firmă solicită carne și produse din vită
și viţel. (4587)
� Firmă solicită cauciuc sintetic pentru

tălpi la încălţăminte. (4608)
FRANTA

� Firmă solicită lemn de brad rindeluit și
lemn de brad transformat în lăzi (gem
legume fructe), lemn de salcâm transformat
primar, panouri din fibre de densitate medie.
(4594)
� Firmă solicită case și căsuţe din lemn,

case de vacanţă. (4595)
� Firmă solicită scaune de birou. (4602)
� Firmă solicită lapte praf, ouă proaspete

cu coaja pigmentată, spaghetti. (4605)
� Firmă solicită mobilier din lemn(ieftin),

mobilier vopsit(alb sau alte culori), din lemn
de rășinoase. (4617)

GERMANIA

� Firmă solicită uleiuri de plante(rapiţă,
floarea soarelui, pentru producţie bio-diesel.
(4600)

IRAN

� Firmă solicită: 200 tone hârtie (Kraft
paper)naturală sau reciclată cu greutatea
60-80 mg/m2, lăţimea rolelor 122 cm și
220 tone hârtie(Kraft paper) natural sau

reciclată cu greutatea de 40g/m2, lăţimea
rolelor 122 cm. (4589)

ISRAEL

�  Firmă solicită medicamente și
echipamente medicale. (4609)

KUWEIT

� Firmă solicită produse cosmetice -
MAKE UP (ruj, fond de ten, farduri,
evidenţiator gene, creme, creioane contur,
etc.) (4606)

LIBIA

� Firmă dorește să importe ulei de
porumb, ulei de floarea soarelui, ulei vegetal,
pasta de tomate. (4612)
� Firmă solicită animale vii pentru

sacrificare după metoda Halal (miei, vite,
s.a). (4615)
� Firmă dorește să importe grâu și

porumb. (4623)
� Firmă solicită produse cosmetice

(parfumuri, creme, detergenţi). (4624)
MACEDONIA

� Firmă solicită fire tip lână (100% lână
sau lână în amestec). (4599)
� Firmă solicită lapte și produse lactate.

(4601)
MAREA BRITANIE

� Firmă solicită tricotaje pentru bărbaţi
și dame. (4621)
� Firmă solicită haine și accesorii de lux.

(4622)
MAROC

� Firmă solicită nasturi, aţe, căptușeală,
întăritoare de umeri. (4626)

NIGERIA

� Firmă solicită produse farmaceutice și
cosmetice. (4584)
� Firmă solicită produse cosmetice și

farmaceutice. (4614)
S.U.A.

�  Firmă solicită tricouri de damă,
bărbătești, pentru copii, albe și colorate.
(4592)
�  Firmă solicită îmbrăcăminte de

damă(costume, bluze, jachete, rochii) din
bumbac, lână sau materiale sintetice.
(4597)
� Firmă solicită dulapuri din lemn de

rășinoase. (4616)
� Firmă solicită ţesături din in și amestec

de in. (4619)
SPANIA

� Firmă solicită conserve de pește
(îndeosebi sardele). (4618)

TUNISIA

�  Firmă solicită îmbrăcăminte și
încălţăminte second hand. (4593)

COOPERARI

ISRAEL

� Firmă dorește să se asocieze cu o firmă
din România în vederea realizării unei
societăţi mixte pentru aplicaţii internet.
(4610)

ITALIA

� Firmă dorește cooperare cu firme
producătoare de genţi din piele.(4596)

LIBIA

� Firmă, care are contacte de livrări en-
gros cu spitale și alte unităţi medicale locale,
dorește să fie agentul pe piaţa libiană al
unei firme românești, producătoare de
medicamente și produse de uz medical.
(4586)
� Firmă este interesata in stabilirea unei

cooperări cu un  Institut / Oficiu românesc
de Consultanţă pe probleme de
infrastructură generală (inginerie civilă,
electric,  electromecanic) în vederea
executării de proiecte în Libia. (4611)
� Firmă dorește să stabilească joint-

venture cu o firmă românească  pentru
construcţii de locuinţe. (4625)

SENEGAL

� Firmă dorește să stabilească contracte
cu societăţi românești specializate în
exportul de fructe și tomate, apă minerală,
conserve de fructe, produse de drogherie
(hârtie igienică, șerveţele, etc.) (4591)

SPANIA

� Firmă caută spaţii disponibile pentru
depozitare produse siderurgice la distribuitori
de specialitate români. (4585)

OFERTE

NIGERIA

� Firmă oferă cauciuc natural. (4613)


