
Anul XVIII

Nr. 218

August

2008

BULETIN INFORMATIV EDITAT DE CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ

Editorial

Ing. GHEORGHE MARCAȘ -

președintele C.C.I. Maramureș

Continuare în pag. a  2-a

CONTACT
hermes

R

Prin intermediul Centrului de

Consultanţă și Asistenţă pentru

Societăţi Comerciale, Camera de

Comerţ și Industrie Maramureș a

participat și part icipă activ la

dezvoltarea mediului de afaceri din

judeţ prin documentaţiile la cheie

ș i  consu l tanţa ofer i tă ce lor

interesaţi să înfiinţeze o societate

comercială.

Iată câteva motive pentru care să

apelaţ i la consultanţi i  CCI

Maramureș când înfiinţaţi o
societate comercială:

1. Obţinerea în cel mai scurt timp
posibil a:

- încheieri i  judecătorești de

autorizare a funcţionării societăţii;

- certificatului de înregistrare

(acesta conţine codul unic de

înregistrare - CUI)

- certificatelor constatatoare care

înlocuiesc autorizaţ i i le dacă

activitatea nu are impact major

asupra mediului;

2. Beneficiaţi de consultanţă în

vederea opţiunii pentru plata sau

neplata TVA și a impozitări i

(microintreprinderi - 3% din cifra totală

de afaceri; macrointreprinderi - 16%

din profit), inclusiv condiţiile pe care

trebuie să le îndepliniţi dacă alegeţi

plata TVA.

3. Vi se acordă consultanţă
privind codul CAEN adecvat

activităţii;

4. Optimizarea timpului
dumneavoastrî, în sensul că vă

obţinem întreaga documentaţie,

prezenţa dvs. nefiind necesara decât

pentru semnarea unor acte pe

parcurs;

5. Vă oferim, deci, consultanţă
gratuită în tot ce privește înfiinţarea

unei societăţi comerciale.

10 motive pentru ca să apelaţi
la consultanţii CCI Maramureș

când înfiinţaţi o societate
6. Vă recomandăm, la cerere, un

contabil autorizat sau expert

contabi l competent, la preţuri

convenabile.

7. Asistenţă de specialitate
Personalul nostru va acorda

consultanţă de specialitate pentru

înfiinţarea firmei, modificarea actului

constitutiv, consultanţă privind

regimul contractelor comerciale,

modele de contracte, legislaţie și

consultanţă generală de afaceri.

8. Scurtarea timpului de
rezolvare a problemelor dvs.

Puteţi  beneficia de servicii le

noastre profesioniste ori de câte ori

ne veţi contacta și într-un termen

foarte scurt specialiștii noștri vă

oferă soluţii și consultanţa de care

aveţi nevoie.

9. Soluţii potrivite nevoilor dvs.
în cadrul unor relaţi i de
colaborare permanente

Consultanţii noștri, pentru o mai

bună cunoaștere a situaţiei fiecărui

client în parte, analizează problemele

dvs., vă oferă soluţi i adaptate

cerinţelor și nevoilor dvs. și veţi

putea beneficia de servici i le

profesioniste ale aceleiași persoane,

ori de câte ori ne veţi contacta,

asigurând astfel continuitate și o

relaţie de colaborare permanentă.

10. Protejarea intereselor dvs.
Reprezentantul nostru va acorda

consultanţă cu privire la forma

contractelor pe care le semnaţi cu

partenerii dvs. de afaceri, sau vă

poate proteja interesele asistându-

vă în negocierile pe care le purtaţi.

Relaţi i suplimentare la sediul

nostru din Baia Mare, Bd. Unirii, nr.

16, et. 1, cam. 4 sau la tel. 0262-

223203, 221510. Persoană de

contact: DUMITRU CLAUDIA.

Se întorc
“căpșunarii”?!

Este o întrebare cu semn de mirare dacă
cei plecaţi peste graniţă, să muncească
în străinătate, se vor mai întoarce
vreodată acasă. Dar de ce această
migrare în masă sau ce i-a împins pe
români, dar și alte popoare să migreze
pe alte tărâmuri la sute sau la mii de
kilometri, acum și de-a lungul secolelor?

Condiţiile de viaţă, austeritatea,
cauzată de lipsa de mijloace de
subzistenţă sau miracolul unor „El
Dorado” din lume, care au atras și dislocat
milioane de oameni de pe un întreg glob
pământesc, dominantă fiind migraţia de
la est la vest.

Începând cu anii ’90, imediat după ce
au avut loc deschiderea frontierelor de
stat a Românie  spre lumea liberă, românii
au cunoscut a migraţiune masivă. Primul
val a fost a specialiștilor, cu pregătire
superioară format din informaticieni,
ingineri, tehnicieni, profesori, medici,
economiști, care au plecat spre ţările
dezvoltate din Vestul Europei și din
America de Nord, în majoritatea lor tineri
singuri sau familii neconsolidate, doritori
de afirmare și dezvoltare, pe care nu le-
au găsit într-o Românie cu frontiere
închise și fizic și informaţional. În ultimi
8 ani, am asistat la cea mai mare migraţie
de români cantonaţi în toate profilurile
și/sau meseriile, împinși de dorinţa/
nevoia de a imigra într-o altă ţară care
să le asigure un nivel de trai mai ridicat.
De fapt, era acea parte din masa de
populaţie activă, disponibilizată ca
urmare a închiderii sutelor și miilor de
fabrici/uzine și unităţi agricole din anii
’90, aruncaţi în șomaj care îi împingea la
o viaţă în condiţii de supravieţuire, fără
nici un orizont în viitor, pe termen scurt și
mediu, pentru ei și familiilor lor.

Principalele state spre care au imigrat
românii, în această perioadă, au fost și
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au rămas până în prezent Spania, Italia,
Germania, Franţa, Anglia, Israel, Grecia și
America de Nord.

Din cifre neautorizate, dar publice, în
prezent, lucrează peste 2 milioane de români,
în majoritatea lor, forţă de muncă necalificată
sau mediu calificată, de la orașe dar și de la
sate, stabilite masiv, în comunităţi, în Italia
și Spania. O structură semioficială luată dintr-
un studiu întocmit de Academia Română  în
2007, intitulat “Declinul demografic” arată
că structura educaţional - instructivă a
populaţiei române emigrante în această
perioadă de timp a anilor ’80 a fost
următoarea:

- 10-12 % din populaţie o reprezintă
absolvenţi de învăţământ superior

- 25-27 % sunt absolvenţi ai învăţământului
liceal și postliceal

- numai 9 % din emigranţi  sunt cu studii
tehnice și profesionale

- restul, mai puţin de o treime din totalul
emigranţilor sunt persoane cu studii primare
și gimnaziale. Deasemenea, studiul arată că
migraţia românească este selectivă din punct
de vedere al cererii locale de forţă de muncă
și anume: se caută forţă de muncă până la
40-45 de ani, cu predilecţie tineri și
competitivă forţei de muncă autohtone unde
imigrează românii.

Plecaţi de la condiţiile grele în care se aflau
acasă, românii imigranţi caută în ţările de
adopţiune locuri de muncă care să le asigure
supravieţuirea pentru ei și pentru familiile
care îi însoţește sau sunt rămase în ţară. Dar,
în realitate imigrantul s-a confruntat cu un
nou mod de viaţă, cu o nouă mentalitate, cu
o altă cultură și un alt nivel educaţional. Însă
românul, învăţat cu lipsurile, cu o viaţă
austeră, cu o tenacitate de supravieţuire
educată în propria istorie milenară, a reușit
să se adapteze noilor condiţii impuse de ţara
adoptivă. Mulţi au fost nevoiţi să-și schimbe
propria meserie avută în România cerute de
piaţa forţei de muncă din ţara adoptivă.
Pentru primii ani “foamea” de forţă de muncă
din ţările imigrante a făcut ca migraţia
românilor să crească vertiginos, fără să se
stabilească o structură anume din punct de
vedere profesionale sau de meserie identică
cu structura imigranţilor români.

Nevoile crescânde pentru acoperirea
cererilor mereu crescând de pe piaţa forţei
de muncă din Italia și Spania, mai ales în
domeniul construcţiilor și agriculturii, dar
plătită sub nivelul salariatului autohton, a
făcut să crească migraţia românilor spre
aceste ţări, depopulând orașe, sate și comune
de oamenii valizi și apţi de muncă, astfel că,
în prezent numărul românilor emigraţi în
străinătate a ajuns să depășească 3,0-3,5
milioane de persoane, în care sunt incluși și

membrii familiilor aduși afară din ţară.
Cu timpul românii s-au adaptat la condiţiile

și cerinţele locurilor de muncă, reușind să
câștige bani buni, astfel că, economisind o
parte din câștiguri să o poată trimite în
România, la familiile rămase acasă sau să le
depună ca economii la băncile românești. O
altă parte de români au reușit să-și cumpere
locuinţe sau să deschidă pe cont propriu
afaceri prospere în ţările de adopţiune.

După unele date oficiale, remitenţele
sumelor trimise acasă în 2007 s-au ridicat la
peste 5,5 milioane de euro, ceea ce reprezintă
cca. 5,7 % din PIB al României din anul trecut.
De reţinut, că într-un clasament al
remitenţelor întocmit de Banca Mondială,
România ocupă locul 10 în lume și locul 2 în
Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă locuri
de top pentru migraţia românilor.

Spuneam că tenacitatea românului este
proverbială și ea este confirmată și de faptul
că românii plecaţi afară sunt o forţă de muncă
competitivă, instruită și adaptabilă, apreciată
de angajatorii autohtoni. De aceea, pe zi ce
trece cererea de forţă de muncă românească,
mai ales în Italia și Spania a fost în continuă
creștere. Era „epoca de aur” al boomului de
cerere de forţă de muncă străină în aceste
ţări, care dădea speranţă imigranţilor români
să-și părăsească ţara.

Dar, “epoca de aur” a românilor din
migrarea italiană și spaniolă a intrat în impas
la începutul anului 2008, o dată cu
declanșarea unor fenomene antisociale,
manifestate mai ales în Italia, și datorită unei
componente a migraţiei românești certată
cu munca și formate din cerșetori, șuţi ș.a.
Dar situaţia s-a agravat în mod deosebit și
serios o dată cu  declanșarea declinului
economic din SUA și continuată în ţările din
vestul Europei. Astfel, mirajul străinătăţii a
început să-și piardă strălucirea. Recesiunea
pornită din Statele Unite a început să
ameninţe Europa, provocând schimbări
economice imprevizibile cu urmări sociale
fără precedent, în ultimi 80 de ani.

“Căpșunarii” români, numele generic al
migratorilor români, încep să-și strângă
bagajele pentru o nouă migrare. Unde se vor
îndrepta? Spre ţara lor de origine, România
sau spre alte ţări/destinaţii care să le ofere
un standard de viaţă superior, cu salarii mult
mai mari decât cele din România sau din Italia
și Spania?! Din acest punct de vedere,
atractive sunt, se pare, ţările din nordul și
din centrul Europei, printre care Anglia care
are nevoie de ingineri, tehnicieni și meseriași
în construcţii, cu o înaltă calificare. Cererea
în această calificare, a construcţiilor în Anglia
este foarte mare. Nevoia de forţa de munca
necesară este pentru ridicarea obiectivelor
legate de evenimentele sportive – Olimpiada
din 2012 de la Londra.

Însă, decizia emigranţilor noștri de a veni
acasă definitiv depinde de numeroși factori
subiectivi sau obiectivi printre care dorul de
casă și de locurile natale care alimentează
dorinţa de a fi alături de familiile lor,
obligându-i să-și părăsească ţările de adopţie
pentru a fi din nou acasă. Acest sentiment
ocupă un loc determinat în deciziile românilor
risipiţi în lume. Această revenire nu va fi deloc
ușoară, mai ales pentru cei care și-au adus în
emigrare familia, copii și care au trăit într-un
alt mediu, un alt standard de viaţă, cu o altă
mentalitate, educaţie și cultură, superioară
celei din ţară. Reintegrarea lor socială și
economică în România va fi un proces
complex, complicat și de lungă durată și care
trebuie să se facă prin implicarea concretă și
determinantă a statului român, prin programe
costisitoare, atât pentru România cât și
pentru UE.

Găsirea unui loc de muncă corespunzător
noilor  calificări sau noilor profesiuni, stabilit
și plătit la  nivelul de standard cunoscut și
efectiv parcurs de „căpșunari” în ţara de
adopţie. Va fi o altă problemă greu de
soluţionat de statul român. Totuși, piaţa
muncii în România duce în prezent lipsă de
oameni, de profesiile și meseriile din care
provin cei reveniţi acasă. Locuri de muncă
trebuie să se găsească la un preţ al forţei de
muncă mai mare decât l-a avut, aliniat la
preţul european.

Pentru aceasta, organele abilitate ale
statului împreună cu patronatele trebuie să
determine mai întâi necesarul real de forţă
de muncă din România, pentru a putea oferi,
încă înainte de revenirea „căpșunarilor” în
ţară, a locurilor vacante atât ca ofertă de
salariu cât și a condiţiilor de muncă la
standardele UE, pe care emigranţii le-au
cunosc bine și le-au practicat permanent.
România nu mai este atractivă pentru
emigranţii români, pentru ca ei să se întoarcă
acasă dacă nu se asigură de către guvern,
parlament și patronat condiţii similare
cunoscute în imigraţie.

Prin revenirea “căpșunarilor” statul român
va pierde sume importante de fonduri
rezultate din banii trimiși de aceștia acasă.
Aceasta, în mod indirect, ar fi aspectul negativ
pe termen scurt pentru balanţa de plăţi a
României.

Un aspect pozitiv social ar fi întregirea
familiilor care ar asigura însănătoșirea și
consolidarea familiilor, care s-au destrămat
prin plecarea unuia sau ambilor părinţi, în
străinătate,  copii fiind lăsaţi acasă în grija
bunicilor sau rudelor.

De asemenea ar crește nivelul profesional,
tehnic și tehnologic datorită nivelului ridicat
adus de către românii reîntorși acasă.
“Căpșunarii” obișnuiţi cu modul de a munci
corect, eficient și conform cu standardele
europene, dar și cu educaţia respectului faţă
de legi, vor aduce un suflu nou în ceea ce

Se întorc ”căpșunarii”?!

Continuare în pag. a  3-a
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Se întorc ”căpșunarii”?!

privește atitudinea  pentru munca corectă și
pentru respectarea legilor prin aplicarea
corectă a procedurilor. Astfel, ei vor aduce
schimbări esenţiale și durabile în
mentalitatea și atitudinile administraţiilor
române în raport cu populaţia și a populaţiei
în raport cu apărătorii siguranţei publice și a
gospodăriri fondurilor și banilor publici. Va
crește gradul responsabilităţii electorilor faţă
de cei aleși în organele administrative locale,
regionale și naţionale. Vor ști să-și apere
drepturile și vor respecta obligaţiile ce le revin.

Cei care au lucrat afară în agricultură vor
aduce noi tehnologii, tehnică avansată și
cunoștinţe necesare pentru a construi și
pentru a porni ferme agricole moderne de tip
industrial – comercial, în  forme asociative
inclusiv cooperatist agricol și agroalimentar.

Mulţi dintre cei care se vor repatria vor
dori să nu mai aibă statut de angajat. Ei vor
să-și folosească banii câștigaţi în afaceri, în
dezvoltare de activităţi pe care și le-au însușit
în străinătate. Cei mai mulţi dintre cei care
se vor întoarce, vor activa în construcţii și în
agricultură. Aceștia trebuie să fie ajutaţi de
statul român cu programe de finanţare
nerambursabile și cu o cotă parte de
participare atractivă, folosind creditele și
capitalurile aduse de afară. Oamenii aceștia
trebuie să fie ajutaţi să pună în practică ceea
ce au învăţat în fostele ţări de adopţie, astfel
încât să ajute la formarea, consolidarea și
creșterea clasei medii din România de care
noi ducem lipsă în prezent.

Problema care am pus-o în dezbatere este,
vin oare “căpșunarii” înapoi în România?

Vor venii dacă vom fi atenţi, cu ei, îi vom
ajuta să se reintegreze păstrându-le  statutul
și mentalitatea pe care au dobândit-o în anii
de activitate în economiile  dezvoltate. Un rol
important în stabilirea românilor reveniţi
acasă, îl va avea și integrarea socială a
copiilor și tinerilor care s-au născut și/sau au
crescut, și care au fost educaţi în străinătate
la un standard diferit de cel din România, cu
o educaţie realizată după alte norme.
Necunoașterea limbii române de către unii
născuţi acolo este o problemă ce va trebui să
fie în atenţia școlii. Cu răbdare trebuie ca
școala să-i  integreze fără sincope într-un
învăţământ românesc modern, apropiat de
cel parcurs în străinătate și nu cel pe care îl
avem noi acum.

Nu vor veni înapoi acasă cei ce și-au deschis
afaceri, care au investit în activităţi în
străinătate, care au copii realizaţi din punct
de vedere educaţional sau cei care sunt deja
oameni de afaceri, specialiștii care ocupă
funcţii importante în companii sau instituţii
de stat sau academice. Aceștia vor constitui
comunităţile de români din diasporă. Pentru

aceasta statul român prin personalul
diplomatic român sau prin deplasările
delegaţiilor oficiale sau particulare trebuie
să manifeste un contact și o comunicare
permanentă în scopul păstrării legăturii lor
cu ţara de origine, prin sprijinirea dezvoltării
lor ca entitate română.

„Ziua porţilor deschise” la ambasadele,
consulatele  și reprezentanţele Românie în
străinătate trebuie să fie de 365 de zile pe
an. În timpul scurt în care imigrantul român
stă în clădirea instituţie române el trebuie să
fie tratat ca la el acasă în România, cu atenţia

și aplecarea la problemele care le ridică ţi
necesită răspunsuri concrete și responsabile.

Ca o concluzie putem afirma că revenirea
“căpșunarilor” acasă va avea efecte benefice
și anume că piaţa muncii din România își
recâștigă forţa de muncă specializată și/sau
recalificată în străinătate care va acoperi
necesarul de oameni pentru realizarea
absorbţiei de fonduri europene care vor
permite o creștere economică stabilă și
durabilă care să aducă prosperitate și un trai
mai bun românilor. În același timp
reîntregirea familiilor va aduce din nou
creșterea numerică a populaţiei ţării atât prin
venirea lor, cât mai ales prin creșterea
demografică a populaţiei României.
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Pregătire profesională și antreprenorială

Cursuri de masterat
Universitatea “Babeș Bolyai” Cluj Napoca

in colaborare cu

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
Facultatea de Știinţe

Economice și Gestiunea
Afacerilor este una dintre cele
mai moderne și dinamice
facultăţi ale Universităţii
“Babeș-Bolyai”. Pregătirea
în probleme economice la
orice nivel – colegiu, licenţă,
masterat și doctorat – se
realizează în cele mai noi,
atractive și în același timp
căutate dintre specializări, pe
parcursul studiilor oferta de
cursuri vizează asigurarea
cunoașterii, la un nivel
profesional foarte înalt, a
disciplinelor fundamentale.

Universitatea “Babeș
Bolyai” Cluj Napoca, prin
Facultatea de Știinţe
Economice și Gestiunea
Afacerilor, in colaborare cu
Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș
organizează și în anul
universitar 2008 – 2009
cursuri de pregătire nivel
masterat în domeniile:

Managementul Dezvoltării
Afacerilor și Bănci și Pieţe de
Capital.

În ceea se privește
masteratele organizate la
Baia Mare, în acest an, se va
desfășura a patra serie, până
acum absolvind la Centrul
Baia Mare un număr de peste
300 masteranzi.

Cursurile se desfășoară la
sfârșit de săptămână la
Centrul de Instruire și
Marketing al Camerei de
Comerţ, răspunzând cu
succes nevoilor academice și
tehnice ale corpului
profesoral al Universităţii
“Babeș-Bolyai”. Prelegerile
sunt susţinute în majoritatea
timpului pe suport electronic,
care alături de cărţile
profesorilor furnizează
cursanţilor materiale de
pregătire de un înalt nivel
academic. Pe parcursul celor
două semestre sunt abordate
teme de actualitate pentru

activitatea bancară și
managerială, aspectele
practice ale cursurilor.

Din curricula
masteratului Bănci și Pieţe de
Capital amintim: Derivate
financiare, Standing
financiar, Fuziuni și achiziţii,
Performanţe și riscuri
bancare, Gestiunea
patrimoniului, Politici
monetare, Finanţe empirice
și Business Communication.
Modalităţile de notare au
inclus realizarea de lucrări pe
teme de interes ale
participanţilor, având
posibilitatea de a prezenta și
aspecte practice cu care se
întâlnesc în activitatea lor din
instituţiile bancare.

Tematica masteratului
Managementul dezvoltării
afacerilor include:
E u r o m a n a g e m e n t ,
Plasamente de Capital,
C o m p o r t a m e n t u l
Organizaţional, Sisteme

moderne de management al
producţiei, Etica și
comportamentul în afaceri,
Intercultural Business
C o m m u n i c a t i o n ,
Contabilitate aprofundată,
Managementul conflictelor și
dialogul social, Strategii de
afaceri, Recrutarea, selecţia și
pregătirea resursei umane.

Susţinerea lucrării de
disertaţie se desfășoară, de
asemenea la Baia Mare,
inclusiv adeverinţele de
absolvire a masteratelor se
eliberează de către Camera
de Comerţ și Industrie
Maramureș, singur drum la
Cluj Napoca este la ridicarea
Diplomei, la un an de la
finalizarea studiilor de
masterat.

La finalul anului de studii,
absolvenţii vor obţine
Diplomă de master cu
recunoaștere internaţională
eliberată de Universitatea
“Babeș – Bolyai”.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

În perioada 04-06 august 2008, 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 Cal ităţi 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 calităţii
conform standardului SR EN ISO 9001
este supravegherea obligatorie a
funcţionării sistemului. Auditul calităţii
asigură identif icarea la t imp a
neconformităţilor, prin realizarea
acţiunilor corective, luarea măsurilor
de corectare adecvate și astfel
îndeplinirea cerinţelor standardului.

Scopul modulului de curs este

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

prezentarea procesului de audit intern
începând de la planif icare, prin
executarea auditului la faţa locului,
până la analiza acţiunilor corective, de
a da sprijin la cuprinderea domeniilor
și proceselor auditate. Prin lucru în
echipe mici, 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 3 zile, 9
participanţi: ADETRANS SRL, NAGELIN
SRL, INSERV TRANS SRL, INSERV
GROUP SA, ORGMAN SRL,
ARHIMEDES SRL, AL INOX
PRODUCTION SRL.

În cadrul cursului au fost abordate
următoarele tematici: Prezentarea
standardului  Rolul auditului în cadrul
sistemului; Noţiuni de bază privind
auditul (criterii de audit, dovezi de
audit, constatări ale auditului,

concluzii ale auditului; clientul auditului,
tipuri de audit, program de audit,
echipa de audit); Felul auditurilor;
Auditul de sistem; Audit de proces/
procedură; Auditul de produs; Audituri
interne și externe; Audit planificat și
audit extraordinar; Prezentarea
standardului pentru supravegherea
sistemelor de management SR EN ISO
19011:2003; Principii de auditare;
Participanţi i  la auditul intern;
Conducerea unui program de audit;
Planificarea programului de audit
(elaborarea programului anual de
audit); Activităţi de audit; Competenţa
și evaluarea auditorilor și s-au parcurs
tipurile de comunicare.

Participanţi lor l i  se acordă
certificate recunoscute internaţional în
limba 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”.
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Bursa Română de Mărfuri
Terminal Maramureș

Punct de lucru al BRM administrat de
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș

ACHIZIŢII ȘI VÂNZĂRI ÎN CONDIŢII DE MAXIMĂ EFICIENŢĂ
PRIN INTERMEDIUL BURSEI ROMÂNE DE MĂRFURI

BRM – Terminal Maramureș -Punct
de lucru al BRM administrat de
Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș se adresează agenţilor
economici din judeţul Maramureș care doresc
să vândă sau să achiziţioneze
produse, servicii sau lucrări , precum și
autorităţilor publice pentru organizarea
procedurilor de achiziţie publică.

În conformitate cu reglementările
legislative în vigoare, Bursa Română de
Mărfuri oferă clienţilor săi mecanisme
eficiente pentru derularea achiziţiilor publice
în sistem bursier.

* * *
1 . Consultanţă și organizare/

derulare proceduri pe piaţa licitaţiilor
pentru:

- Achiziţii de servicii, produse,
lucrări conform OUG 34/2006

- Achiziţii de servicii, produse,
lucrări rezultate în baza accesării de
proiecte pe fonduri structurale

Serviciile de consultanţă oferite de Bursa
Română de Mărfuri constau în asistenţă
oferită compartimentului specializat în
atribuirea contractelor de achiziţii publice pe
tot parcursul derulării unei proceduri pentru:

• întocmirea programului anual al
achiziţiilor publice: identificarea necesităţii
și estimarea valorii, întocmirea calendarului
procedurilor, încadrarea în coduri CPV,
fundamentarea bugetului alocat unei achiziţii
pe baza cotaţiilor emise de BRM, alegerea
optimă a tipului de procedură, elaborarea și
transmiterea anunţului de intenţie (dacă se
impune);

• stabilirea criteriilor de calificare și
selecţie a ofertanţilor;

• elaborarea documentaţiilor de atribuire
(stabilirea specificaţiilor tehnice, a clauzelor
contractuale și întocmirea fișei de date a
achiziţiei);

• publicarea anunţurilor în SEAP și
informarea structurilor din Ministerul
Finanţelor;

• derularea procedurilor de achiziţie la
termenele și în condiţiile stabilite;

• elaborarea răspunsurilor la solicitările
de clarificări;

• elaborarea procesului verbal al ședinţei

de deschidere a ofertelor, a raportului
procedurii de atribuire și a comunicărilor
privind rezultatul procedurii;

• soluţionarea contestaţiilor formulate
potenţialii ofertanţi și ofertanţi;

Referitor la oferta de servicii
bursiere pentru solicitanţii de fonduri
structurale, Bursa Română de Mărfuri
oferă consultanţă și asigură
organizarea/derularea procedurilor
de achiziţii de produse, servicii sau
lucrări rezultate în baza accesării/
câștigării de proiecte pe fonduri
structurale.

* * *
2 . Achiziţionarea de materii

prime pe piaţa la disponibil
Operatorii economici și autorităţile

contractante pot să vândă și să achiziţioneze,
pe piaţa la disponibil, în condiţii de maximă
eficienţă, materii prime structurate pe ringuri
specializate:

- Produse petroliere: carburanţi auto pe
baza cardurilor de carburanţi și a bonurilor
valorice, benzine, motorine, lubrifianţi,
combustibili de încălzire, păcură, bitum, ţiţei
etc.

- Energie electrică și gaze naturale;
- Materiale de construcţii: ciment, pietriș,

nisip, cherestea, traverse etc.
- Mărfuri generale: lemn de foc, criblura,

sare, animale în viu și carcasă, lapte, derivate
primare ale cerealelor (de ex: făina, zahăr,
ulei) etc;

- Cereale: grâu, porumb, rapiţă, soia,
floarea soarelui etc.;

- Legume și fructe.
Principalele avantajele ale

achiziţionării pe piaţa la disponibil se referă
la:

• desfășurarea procedurilor în termen de
maxim 7 zile;

• obţinerea unui preţ avantajos  prin
utilizarea licitaţiei cu strigare;

• utilizarea cotaţiilor BRM ca sistem de
referinţă pentru fundamentarea bugetului
alocat unei achiziţii;

• garantarea bursieră la executarea în
bune condiţii a contractului de achiziţie
publică;

• asigurarea concurenţei prin numărul

mare de ofertanţi înregistraţi în piaţă;
• eliminarea birocraţiei din procedurile

clasice de achiziţii publice.
* * *

    3.   Vânzare active
Bursa Română de Mărfuri  pune la

dispoziţia entităţilor la care statul sau o
autoritate a administraţiei publice locale este
acţionar majoritar un serviciu util și eficient:
organizarea și desfășurarea
licitaţiilor pentru vânzarea activelor
ce aparţin acestora. Activele care fac
obiectul vânzării reprezintă bunuri sau
ansambluri de bunuri din patrimoniul acestor
entităţi, inclusiv terenul aferent acestora,
care pot fi separate și organizate să
funcţioneze independent, distinct de restul
activităţii entităţii respective. Vânzarea unui
astfel de activ se poate efectua cu plata
integrală, cu plata în rate sau prin încheierea
unui contract de leasing imobiliar cu clauză
irevocabilă de vânzare.

* * *
4 Oportunităţi specifice de

colaborare
În această categorie, putem grupa oferta

dedicată de servicii bursiere, corelată cu
recenta adoptare de către Guvernul României
a HG 370/2008 și HG 341/2008 care
vizează repartizarea unor sume transferate
de la bugetul de stat către bugetele locale
pentru finanţarea unor cheltuieli de capital
ale unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat și, respectiv, pentru finanţarea
Programului de dezvoltare a infrastructurii și
a unor baze sportive din spaţiul rural.

Astfel, Bursa Română de Mărfuri,
prin intermediul celor 33 terminale
amplasate în toate zonele geografice
ale ţării, vine în sprijinul unităţilor
administrative teritoriale din întreaga ţară -
nominalizate a primi finanţări conform HG
370/2008 și HG 341/2008 - prin oferta sa
de servicii bursiere.

* * *
Detalii și informaţii suplimentare privind

avantajele organizării achiziţiilor și vânzărilor
prin intermediul Bursei Române de Mărfuri
– Terminal Maramureș se pot obţine la sediul
CCI Maramureș, tel. 0262-221510, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro sau maramures@brm.ro.
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PROFITAŢI ACUM DE AVANTAJELE ARBITRAJULUI COMERCIAL
pentru recuperarea creanţelor dvs.

ARBITRAJUL COMERCIAL este o modalitate alternativa de
solutionare a litigiilor patrimoniale (evaluabile in bani) nascute
din acte si fapte de comert. Litigiile sunt incredintate spre
solutionare, potrivit conventiei partilor, unor arbitri alesi de parti,
persoane carora le revine sarcina de a judeca litigiul si de a pronunta
o hotarare, pe care partile se obliga sa o execute.

Inserarea intr-un contract comercial a clauzei arbitrale,
indreptateste partea interesata, in cazul aparitiei unui litigiu, sa
ceara solutionarea acestuia pe calea ARBITRAJULUI fiind exclusa,
astfel, competenta instantelor judecatoresti.

CLAUZA ARBITRALA recomandata de Curtea de Arbitraj
Comercial de pe langa CCI Maramures

“Orice litigiu patrimonial decurgând din sau în legătură cu
acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea,
executarea ori încetarea efectelor lui, se va soluţiona prin arbitraj
comercial, organizat de Camera de Comerţ și Industrie Maramureș,
în conformitate cu Regulamentul și Regulile de Procedură Arbitrală
ale acestei Camere.
Hotărârea arbitrală este
definitiva.”

Iată câteva motive pentru
care să apelaţi la arbitrajul
comercial:

1. Accesabilitate -
capacitatea de a concepe
rapid acorduri de arbitrare a
confl ictelor, f ie prin
inserarea de clauze
compromisorii in contractele
comerciale, fie printr-un
compromis separat intre
părţi sau in fata tribunalului
arbitral sau a instanţelor
judecătorești;

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

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

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

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

6. Imparţialitate, corectitudine si integritate a tribunalului
arbitral care este constituit din arbitri independenţi;

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

8. Soluţionare definitivă
a confl ictului in fata
tribunalului arbitral, sentinţa
arbitrala fiind obligatorie
pentru părţi și este atacabilă
doar pentru motive limitativ
prevăzute de lege.

9 . R e c u n o a ș t e r e a
(procedura de exequatur) si
executarea silita a sentinţelor
arbitrale pronunţate in
România si in străinătate.
Datorită prevederilor
Convenţiei de la New York din
1958 hotărârile arbitrale sunt
în general mai ușor de
executat în străinătate.

Camera de Comerţ şi Industrie 

Maramureş 

soluţionează rapid, confidenţial, competent şi 
definitiv litigiile comerciale dintre operatorii 

economici.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi-
ne la tel.: 221510, sau la sediul C.C.I. 
Maramureş, Bd. Unirii nr. 16, etaj I, cam. , 
persoană de contact .

Recurgeţi la serviciile Arbitrajului 
Comercial care este mai operativ, mai ieftin 
şi judecă cu arbitri specializaţi.

 4
Claudia DUMITRU

Camera de Comerţ şi Industrie 

Maramureş 

A) ÎNSCRIEREA GARANŢIILOR REALE
MOBILIARE  care au ca obiect:

a) stocul de bunuri fungibile și nefungibile;
b) soldurile creditoare ale conturilor de

depozit, depunerile de economii ori depozitele
la termen deschise la instituţii bancare sau
financiare;

c) certificatele de depozit, conosamentele
și altele similare;

d) acţiunile și părţile sociale din societăţile
pe acţiuni și cu răspundere limitată;

e) drepturile de exploatare ale resurselor
naturale și de operare de servicii publice, în
condiţiile prevăzute de lege;

f) drepturile rezultând din invenţii, mărci de
fabrică și alte drepturi de proprietate
intelectuală, industrială sau comercială;

g) drepturile de creanţă garantate
h) instrumentele negociabile;
i) universalitatea bunurilor mobile ale

IEFTIN, RAPID ȘI EFICIENT
CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ agent împuternicit

pentru înscrieri în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
vă stă la dispoziţie  pentru :
debitorului, care poate îngloba inventarul
bunurilor circulante și bunurile viitoare;

j) pădurea, recolta agricolă, mineralele și
hidrocarburile ce urmează a fi extrase sau care
au fost extrase;

k) poliţe de asigurare;
l) dreptul obţinut din închirierea sau arendarea

unor bunuri imobiliare;
m) echipamentele, instalaţiile, mașinile

agricole sau altele asemenea;
n) orice drept, exclusiv sau nu, de a

tranzacţiona cu bunuri mobile sau de a asigura
servicii, care poate fi cedat de către titular,
indiferent dacă cedarea este supusă unor restricţii
sau dacă necesită consimţământul constituitorului
sau autorizarea altei persoane;

o) bunurile mobile închiriate sau care fac
obiectul unei operaţiuni de leasing, pe o durată
mai mare de un an;

p) orice alte asemenea bunuri.

B) SERVICII DE CĂUTARE ÎN ARHIVĂ
Orice persoana interesată poate adresa

agentului autorizat o cerere de căutare în arhivă
după următoarele criterii:

· Numele debitorului și /sau al creditorului;
· Anul și seria motorului autovehiculului;
· Descrierea bunului afectat garanţiei;
· Elementele de identificare ale bunului imobil

afectat garanţiei ( imobil prin destinaţie)
· Numărul de înregistrare al unei anumite

înscrieri

� Program cu publicul
� Luni între orele 11.30 – 17.00
� Marţi - Vineri între orele 07.30  -  17.00

� Relaţii suplimentare: CAMERA DE COMERŢ
ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ Baia Mare, bd.
Unirii, nr. 16, et. I, cam. 4
� Telefon : 0262-221703, 0262-221510, Fax:
0262-225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro.
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CENTRUL ZONAL DE INFORMARE ÎN
DOMENIUL STANDARDIZĂRII MARAMUREȘ

COD DE PRACTICĂ PENTRU PRODUCEREA BETONULUI

CP 012/1 – 2007

Asociaţia de Standardizare din România anunţă
publicarea documentului tehnic unificat „Cod de
practică pentru producerea betonului,
indicativ CP 012/1 - 2007” ce reprezintă
comasarea textelor documentelor tehnice prevăzute
în art. 4 alin (1) din Ordinul MDLPL nr. 577/
29.04.2008:

• reglementarea tehnică NE 012/1-2007 “Normativ
pentru producerea betonului și executarea lucrărilor
din beton, beton armat și beton precomprimat. Partea
1: Producerea betonului”;

• standardul SR EN 206-1:2002 ”Beton. Partea 1:
Specificaţie, performanţă, producţie și conformitate”
cu amendamentele SR EN 206-1:2002/A1:2005, SR
EN 206-1:2002/A2:2005 și erata SR EN 206-1:2002/
C91:2008;

• standardul SR 13510:2006 ”Beton. Partea 1:
Specificaţie, performanţă, producţie și conformitate.
Document naţional de aplicare a SR EN 206-1:2002”
cu erata SR 13510:2006/C91:2008.

Acest cod de practică se aplică pentru producerea
betonului destinat structurilor turnate in situ și
structurilor prefabricate pentru clădiri și construcţii
inginerești.

Betonul poate fi beton fabricat (preparat) pe
șantier, beton gata de utilizare sau beton fabricat
într-o uzină de producţie a elementelor prefabricate.

Prezentul cod de practică specifică cerinţele pentru:
• materialele componente ale betonului;
• proprietăţile betonului proaspăt și întărit și

verificările lor;
• limitările impuse compoziţiei betonului;
• specificaţiile betonului;
• livrarea betonului proaspăt;
• procedurile de control ale producţiei;
• criteriile de conformitate și evaluarea

conformităţii

Preţul este de 83,63 lei (fără TVA și taxe poștale). Plata, se poate face fie direct la casieria CCI Maramureș, fie
prin ordin de plată (cont BRD-GSC Baia Mare - RO67 BRDE  250S V145 6590 2500  sau BANC POST SA Baia Mare - RO87
BPOS 2500 3069 593R OL01).

Informaţii suplimentare la sediul CCI Maramureș (tel, 0262-221510, 0362-405303, fax 0262-225794, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro,),  et. 3, cam. 9 – Mihail MĂRĂȘESCU (0729-222233) sau la biroul CCI MM din Sighetu Marmaţiei
(clădirea Primăriei, cam. 16) – Paula GYORY, tel./fax 0262-310009.

TALON INTERES

SC ……………………………....................…………………………….... cod fiscal ….......………………….

adresa .......……………………..……………………………… tel. …………...………, fax …………………..,

e-mail …………………….……………………, persoana de contact ……………..………………..................

tel.mobil…....…...................………… solicit COD DE PRACTICĂ PENTRU PRODUCEREA BETONULUI

CP 012/1 - 2007.

Semnătura ………………………………… Data: ……………………
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• Din străinătate

OFERTA DE ÎNCHIRIERE
Societate din Baia Mare oferă spre

închiriere hala industrială în suprafaţă
de 950 mp, birouri în suprafaţă de 210
mp și spaţiu de deservire a halei în
suprafaţă de 210 mp. An construire
2006, recepţionată în 2007.

Hala este încălzită cu termosuflante
Lamborghini ce funcţionează pe gaz
metan, are sistem de alimentare cu apa
și canalizare, instalaţie electrică mono și
trifazică.

La parter, în afara halei sunt amenajate
vestiare și săli de duș precum și grupuri
sociale pentru bărbaţi și femei și o sală
de mese.

Imobilul are o curte de aprox. 2100
mp, betonată permiţând accesul auto de
mare tonaj, fiind asigurat cu pază proprie
permanentă.

Spaţiul poate fi utilizat atât pentru
activitate de producţie de orice tip cât și
ca spaţiu de depozitare. (1004)

CERERI
ARABIA SAUDITĂ
� Firma solicită îmbrăcăminte femei.

(4755)
CANADA
� Firma solicită: -  ţesătură din voal

(tip Organza) pentru perdele de
dimensiunea  270x300 cm; - broderii
decorative pentru perdele și draperii; -
diverse ţesături din mătase pentru
draperii; - ţesături pentru perdele tip
Jacquard. (4746)

FINLANDA
� Firma solicită îmbrăcăminte sport

de dama și masculină. (4759)
ISRAEL
� Firma solicită talaș și praf de lemn

rezultat la procesul de fabricare a
cherestelei. (4749)

KUWEIT
� Firma solicită mobilier de gradină

- măsuţă cu scaune și umbrela. (4748)
� Firma solicită lapte praf, ulei de

floarea soarelui, produse alimentare
ambalate, supe / ciorbe la plic. (4758)

LIBAN
� Firma solicită produse alimentare

pentru pizzerii - pastă, muștaruri, sosuri,
maioneze. (4747)
�  Firma solicită parchet, diferite

esenţe de lemn. (4752)
NIGERIA
�  Firma solicită produse

farmaceutice. (4751)
SLOVENIA
�  Firma solicită miez de nucă

(ambalat la pungi), fasole, fructe uscate.
(4757)

SUEDIA
� Firma solicită produse din hârtie

(batiste și șerveţele pentru faţă), produse
din bumbac (discuri demachiante),
produse lichide (săpunuri, balsamuri,
detergenţi), produse de îngrijire pentru
femei (absorbante, prosoape). (4760)

COOPERARI
ARABIA SAUDITA
� Firma dorește cooperare cu firme

românești din domeniul industriei
alimentare, pentru reprezentare pe piaţa
saudită. Eventual preluare franciza.
Compania dispune de o larga reţea de
distribuţie. (4753)
� Firma dorește cooperare cu firme

românești din domeniul confecţiilor,
pentru reprezentare pe piaţa saudită.
Eventual preluare franciza. (4754)

IRLANDA
� Firma dorește colaborare pentru

producerea de poșete/genţi și  portofele
din piele. (4756)

NIGERIA
�  Firma dorește stabilirea unui

parteneriat cu o firma românească
specializată în lucrări de construcţii
drumuri și autostrăzi,  pentru preluarea
de proiecte ce urmează a fi executate
în Nigeria. (4750)

OFERTE
BANGLADESH
� Firma oferă la export confecţii -

cămăși și tricouri. (4745)
INDIA
�  Firma oferă la export fructe și

legume. (4742)
SPANIA
�  Firma producătoare de mezeluri

dorește colaborare cu firme din
România. (4743)

TURCIA
� Firma oferă la export dispozitive,

chei, telecomenzi auto, închizători auro,
cipuri de transmisie. (4744)

CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ
agent împuternicit pentru înscrieri în Arhiva Electronică de

Garanţii Reale Mobiliare

ATENŢIE! NU CUMPĂRAŢI BUNURI AMANETATE (GAJATE)!

Doriţi să cumpăraţi de la dealeri sau de ocazie un autovehicul,
utilaje sau alte instalaţii second – hand?

Nu vă lăsaţi înșelaţi! Înainte de a le cumpăra verificaţi dacă acestea nu
au făcut obiectul unei garanţii reale mobiliare (gaj).

Sunteţi creditor și doriţi o certitudine pentru încasarea
creanţelor dvs.?

Încheiaţi contracte de garanţie reală mobiliară și înscrieţi-vă garanţia în
Arhiva Electronică de Garanţii Reale  Mobiliare.

Cum puteţi face asta?

Nimic mai simplu. Apelaţi la serviciul de căutare și înscriere în Arhiva
electronică de garanţii reale  mobiliare oferit de Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș.

Vă așteptăm de luni până vineri la sediul nostru din Baia Mare, bd.
Unirii, nr. 16 sau la punctul de lucru din Sighetu Marmaţiei, clădirea
Primăriei, cam. 16.


