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CONFERINŢA FINALĂ a proiectului
RU-ECONdb CLUS - ROMANIA UKRAINE JOINT

ECONOMIC dATA bASE AND CLUSTERS IDENTIFICATION
În data de 24 octombrie 2008, la Baia

Mare s-a desfășurat conferinţa finală pentru
proiectul RU-ECONdb CLUS - ROMANIA
UKRAINE JOINT ECONOMIC dATA bASE AND
CLUSTERS IDENTIFICATION, proiect
implementat în perioada 28 august 2007-
27 octombrie 2008 în cadrul programului
Neighbourhood Programme Romania-
Ukraine 2004-2006 call for proposals 2005.

La eveniment au participat dl. Marcaș
Gheorghe - Președinte CCI Maramureș, dl.
Pamfil Bercean - subprefect, dna. Katerina
Zeykan și dl. Ivan Bococh din partea CCI
Ujgorod, reprezentanţi ai instituţiilor
deconcentrate din judeţ, reprezentanţilor
administraţiilor locale din judeţul
Maramureș membrii echipei de
implementare a proiectului.

Evenimentul s-a bucurat de o largă
participare a reprezentanţilor comunităţii de
afaceri maramureșene, mass-mediei locale.

În deschiderea conferinţei dl. Gheorghe
Marcaș a făcut o scurtă prezentare a
conceptului de cluster, după care făcut o
prezentare succintă a proiectului, punctând
obiectivul general al proiectului, acela de
susţinere a intensificării dezvoltării
economice a regiunii transfrontaliere
România (Maramureș) Ucraina
(Transcarpatia) prin studierea oportunităţii

sprijinirii în viitor a cristalizării
aglomerărilor economice de tip
cluster, obiectivul specific, structura
partenerială a proiectului, grupul
ţintă și beneficiarii finali ai
proiectului.

Activităţile și subactivităţile
realizate în cadrul proiectului pe
parcursul celor 14 luni de
implementare a acestuia,
rezultatele proiectului,
componenţa echipei academice
care a realizat studiul au fost
prezentate în continuare de Maria
Morcovescu, managerul proiectului.

Rezultatele proiectului s-au realizat întru-
totul conform contractului de grant încheiat
și s-au concretizat în următoarele:

- o reţea  de lucru între CCI Maramureș și
partenerii/asociaţii/participanţii la proiect

- un comitet de implementare și
monitorizare

- un Nod informaţional cu sediul în Baia
Mare dotat cu 8 computere, o imprimantă,
un laptop, un videoproiector

Continuare în pag. a 3-a

CONFERINŢA FINALĂ a proiectului RURCED - Romania-Ukraine
Regional Center for Economic Development
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Numai pronunţarea cuvântului „Criza” îţi
produce frisoane. Fie că este vorba de
manifestarea unei crize în sistemul economic,
financiar, social sau în propriul organism,
criza este un fenomen, care trebuie tratată
cu multă atenţie, trebuie analizată,
diagnosticată și tratată astfel ca efectele
sale nocive sau distructive să nu ia un
caracter generalizator direct în sistem sau
în sistemele colaterale. Depistată la timp,
în fază incipientă, ea poate fi stăpânită și
condusă inteligent și responsabil la anularea
și diminuarea ei și a efectelor sale postcriză.

Recenta criză financiară declanșată, la
vedere în SUA, globalizată la nivel mondial
a căzut ca un trăsnet asupra economiilor
naţionale și mondiale. Este o criză tipică de
sistem care s-a manifestat dealungul anilor
2000-2008, ascunsă pentru ochii lumii de
marile bănci și instituţii de financiare
americane.

În momentul în care criza s-a accentuat
și a depășit prin efectele sale graniţele SUA,
ea a început să fie cunoscută în aproape
toată lumea. Primul semnal l-au dat căderile
indicilor de referinţă a marilor burse din
lume. Căderea pieţei creditului imobiliar și
a investiţiilor directe a anunţat declanșarea
crizei economice în SUA și apoi în restul
lumii. Anul 2008, fiind an electoral de

În zilele de 26-27 noiembrie 2008 s-a organizat și desfășurat
la Baia Mare Conferinţa Finală pentru proiectul RURCED – Centrul
Regional de Dezvoltare Economică România – Ucraina.

Evenimentul a reunit la Baia Mare, alături de organizatorii CCI
Maramureș, reprezentanţii administraţiei judeţene din Maramureș,
Satu Mare, Transcarpathia, reprezentanţi ai administraţiilor locale din
Maramureș, reprezentanţi ai Universităţii de Nord Baia Mare, ai CCI
din Satu Mare, Zacharpatia, ai instituţiilor deconcentrate din Maramureș,
ai mediului de afaceri maramureșean precum și ai mess-mediei locale.

* * *
Prima zi a conferinţei finale a fost dedicată prezentării proiectului
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alegere a președintelui SUA, a scos în evidenţă
criza financiară în lupta pentru câștigarea
electorilor americani.

Acum lumea știa mai mult despre criza din
SUA, despre criza și măsurile luate la nivel
naţional. Sute de miliarde de dolari au fost
pompaţi din visteria Statelor Americane în
conturile unor bănci americane, de renume mondial
pentru a fi salvate de la închidere sau lichidare.
Din sistemul bancar, strigătele de ajutor financiar
s-au extins și la marile companii americane din
industria de automobile care și ele au solicitat
parlamentului american ajutor pentru menţinerea
în viaţă a celei mai importante ramuri din
economia SUA.

Astfel, a început să se contureze spectrul
unei recesiuni naţionale de durată și care reînvie
soluţiile mai vechi pentru perioadele de anticriză
„Keynsiene” de stimulare a economiei și ieșirii
din criză, care au dat roade în timpul marii
depresiuni economice de acum 80 de ani, dar cu
unele efecte diminuate în actuala criză. În numai
câteva luni de la recunoașterea declanșării
recesiunii în State, această se globalizează și
este recunoscută mai întâi de ţările componente
ale lui G20 și G8, apoi a Consiliului UE, la
micii și la marii „dragonii asiatici” și surprinzător
deloc de România.

Semnalele declanșării recesiunii globale au fost
date încă din primele luni ale anului  2008,
când băncile naţionale centrale și guvernele
marilor economii dezvoltate ale lumii au redus
drastic cotele dobânzii de politică monetară
salvând totodată de la faliment o serie întreagă
de instituţii financiare. Cu toate insistenţele,
aceste măsuri nu au putut opri corecţia
investiţiilor eronate luate de  sectorul financiar
internaţional. Ele au devenit vizibile atunci când
au coborât în economia reală. Unele nevoi de
lichidităţi au scos la iveală marea farsă a lipsei
de lichidităţi din marile bănci. În urma unor
summit-uri ţinute la nivelul G20, precum și  al
ţărilor din zona Pacificului, se încearcă ca prin
măsuri de stimulare a economiilor naţionale sau
regionale să se diminueze efectele crizei și mai
ales generalizarea recesiunii globale. Efectul
concret și determinat al acestor măsuri de
salvgardare guvernamentală caută să stipuleze
capacităţile pieţei de a realoca rapid și eficient
fondurile investiţionale spre acele sectoare unde
creșterea poate fi sustenabilă și astfel să se
diminueze extinderea și efectele nocive ale
actualei crize.

Ultima încercare a guvernului american de a
sprijini băncile din Wall Street și corporaţiile
federale de credit ipotecar a avut loc cu două
zile înainte de „Ziua Recunoștinţei”, sărbătoare
americană prin excelenţă, când Trezoreria SUA
a mai „injectat” câteva sute de miliarde de dolari,
prin cumpărarea de obligaţiuni ipotecare „toxice”
emise de corporaţiile ipotecare federale, în scopul
reducerii costurilor creditului ipotecar, implicit
a relansării construcţiei de locuinţe și a
consumului cu alte sute de miliarde de dolari, ca

o facilitate de credit pentru micile întreprinderi
și a peroanelor fizice.

Nici liderii celor 27 de stat membre UE nu au
rămas indiferenţi la efectele crizei și la
diminuarea lor. Comisia Europeană a prezentat
un amplu plan destinat să asigure redresarea și
ieșirea UE din actuala criză economică. Acest
plan de redresare are la bază două elemente
care se sprijină reciproc. Mai întâi, măsurile
pe termen scurt pentru stimularea cererii,
motivarea locurilor de muncă și restabilirea
încrederii. În al doilea rând, realizarea și
promovarea de „investiţii” pentru a determina o
creștere mai importantă și o prosperitate durabilă
pe termen lung. Pentru această, planul prevede
acordarea unui stimulent fiscal oportun, specific
și temporar de 200 miliarde de euro  - care
reprezintă 1,5 % din PIB –ul UE. Guvernelor
ţărilor membre vor contribui cu 170 miliarde de
euro, în timp ce restul de 30 de miliarde de
euro vor proveni din bugetul UE și de la Banca
Europeană.

Planul de redresare va consolida și accelera
reformele începute în cadrul Strategiei de la
Lisabona pentru creșterea economică și a locurilor
de muncă.

Acest plan cuprinde acţiuni concrete și ample
la nivel naţional și comunitar, de sprijinire a
gospodăriilor agricole, a industriei, precum și
de concentrarea a ajutorului de stat către
categoriile cele mai vulnerabile din economiile
naţionale.

Declaraţia oficială a Comisiei Europene este
că în „zona euro” se poate declara oficial în
recesiune, după scăderi consecutive de 0,2 % ,
în ultimele două trimestre. Prognozele prevăd,
pentru această zonă, pentru ultimele trei luni
din 2008 o nouă contracţie a creșterii economice.

Revenind la planul de redresare să vedem care
sunt pașii și principalele priorităţi pe care le
propune Comisia Europeană:

- planul de redresare va mobiliza toate
mijloacele de acţiune politică prin acordarea de
200 de miliarde  de euro - respectiv 1,5 % din
PIB din care 170 miliarde euro, cca. 1,2 % din
PIB la nivelul statelor membre ca acţiune înscrisă
în bugetele naţionale și 30 de miliarde de euro -
adică 0,3 % din PIB la nivelul UE, din bugetul
UE și de la Banca Europeană. Totodată Comisia
UE afirmă că planul adoptat nu va afecta plafonul
de 3% de deficit bugetar stabilit în Pactul de
Stabilitate. Cu toate acestea, sunt voci, mai
ales la marii competitori europeni, Germania și
Franţa prin care se arată că efortul de combatere
a crizei economice necesită condiţii mai flexibile
în ceea ce privește îndatorarea guvernamentală.

- principala prioritate este de a proteja
cetăţenii Europeni de efectele nocive ale crizei
financiare. Afectaţii fiind salariaţii, firmele,
gospodăriile și antreprenorii. Comisia propune
simplificarea criteriilor pe baza  cărora se acordă
asistenţă financiară din Fondul Social European.
De asemenea o reprogramare a  cheltuielilor și
intensificarea plăţilor anticipate încă de la
începutul anului 2009. Pentru a stimula cererea
de forţă de muncă, Comisia invită statele membre
să ia în considerare reducerea contribuţiilor
sociale plătite de angajatori pentru persoanele
cu venituri mici. Consiliul își propune să adopte

directiva propusă privind reducerea permanentă
a cotelor TVA pentru serviciile cu utilizare
intensivă a forţei de muncă.

- „investiţii inteligente” este un capitol al
planului de redresare și anume investiţiile în
educaţie, formare și recalificare care să permită
cetăţenilor să-și protejeze locurile de muncă și
să revină pe piaţa muncii la noile locuri de muncă
create, contribuind totodată la  creșterea
productivităţii muncii.

Planul de redresare va acorda sprijin
suplimentar investiţiilor în suprastructură și
eficienţa energetică, în măsurile și instalaţiile
ecologice, în IMM, inclusiv prin înlăturarea
obligaţiei impuse microîntreprinderilor de a
întocmi conturi anuale, facilitarea participării
la contractele de achiziţii publice și asigurarea
plăţii facturilor la  termen de o lună de către
autorităţile publice.

Să existe o flexibilitate maximă în aplicarea
normelor privind ajutoarele de stat, menţinându-
se totodată condiţiile de egalitate pe piaţă

- stimulul fiscal propus are rolul de a garanta
participarea statelor membre, evitând o abordare
unică ce nu ar putea să funcţioneze din cauza
punctelor de plecare diferite ala statelor membre.

Nivelul stimulului este echilibrat dacă este
prevăzut pentru o perioadă limitată, după care
fiecare stat membru trebuie să recupereze
deteriorarea bugetară

- reforme structurale ambiţioase sunt
prevăzute pentru a accelera și consolida
redresarea și/sau evitarea unei viitoare crize.
Unele din aceste reforme vor completa stimulul
fiscal pentru a crește cererea, prin sprijinirea
puterii de cumpărare, prin îmbunătăţirea
funcţionării pieţelor.

Reformele structurale  trebuie să consolideze
instrumentele care garantează îndeplinirea
angajamentelor asumate în cadrul Strategiei de
la Lisabona pentru creșterea economică și a
locurilor de muncă.

Cu ocazia ședinţei din 11-12 decembrie 2008,
Consiliul Europei va cere șefilor de stat și de
guvern să aprobe planul de redresare și să dea
dovadă de hotărâre pentru a acţiona în strânsă
colaborarea comunitară, asumându-și un rol
important și proeminent pe plan mondial prin
măsurile pe care le adoptă pentru sprijinirea
decisivă a economiei reale. Aceasta permite
Europei să-și menţină poziţia de lider pe pieţele
financiare, manifestată la summit-ul G20 din
15 noiembrie 2008 de la Washinton.

Cum a fost primită sau privită Criza financiară
de către guvernul, parlamentul și oamenii politici
din România? La început nici cum. Toată lumea
politică, indiferent de rang se ocupa de anul
electoral. Ca în orice an electoral, la noi la
români totul se blochează și totul se subordonează
câștigării alegerilor. Este anul pomenelor
electorale, unde fiecare fie din partea puterii
sau a opoziţiei caută să câștige cât mai mult
capital politic electoral. Se dă și din „dreapta”
și din „stânga”, la toată lumea numai să fie
pace socială în ţară. Criza poate să mai aștepte
(Sîc!). E timp și pentru ea și după alegeri, la
anul viitor. Cu toate că ameninţările crizei

Continuare în pag. a  9-a
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- o bază de date cu peste 6000 de societăţi din Maramureș
(România) și Transcarpatia (Ucraina)

- o echipă academică formată
din reprezentanţi ai CCI
Maramureș, ai CCI Transcarpatia,
ai Universităţii de Nord Baia
Mare, ai Univeristăţii Naţionale
Yuriy Fedkovych Chernivtsi
Cernăuţi

- organizarea a 4 work-shopuri
pentru identificarea și analiza
oportunităţii construirii de
clustere în regiune

- un model de chestionar
- un studiu privind

oportunitatea formării de
clustere în regiune

- materiale de vizualizare:
“Studiu oportunităţii formării de
clustere în regiune” – rezumat
800 exemplare format tipărit,
4000 pliante A4 de prezentare
a proiectului, 25 de articole
publicate și de promovare în
buletinele Camerelor partenere
și presa locală din Maramureș

- o conferinţă finală
Studiul oportunităţii formării

de clustere în regiune care de
fapt a constituit obiectivul
specific al proiectului a fost
prezentat în continuare în
detaliu de dl. Mihai Bănică
expert academic. După ce a
trecut în revistă modul în care au
fost colectate datele, modul în
care s-a făcut analiza acestora,
fi ltrele folosite pentru
prelucrarea datelor, modelul de chestionar pentru analiza
calitativă a datelor s-au prezentat rezultatele studiului și anume:

- aglomerări economice identificate în Transcarpathia: industria
ușoară – Vynohradiv, industria lemnului – Tyachiv, industria
electrotehnică și electronică – Uzhgorod, industria alimentară –
Vynohradiv

- aglomerări economice identificate în Maramureș: industria
lemnului – Sighetu Marmaţiei, industria de mașini și echipamente
– Baia Mare, industria electrotehnică și electronică – Baia Mare,
industria ușoară – Baia Mare

O menţiune aparte a fost subliniată și anume aceea legată de
tipul de analiză a datelor care a stat la  baza rezultatelor. Astfel
pentru Maramureș la baza rezultatelor au stat analiza cantitativă
și calitativă a bazei de date. Pentru Transcarpathia rezultatele
studiului s-au bazat numai pe analiza cantitativă a bazei de date

întrucât analiza calitativă, datorită unor aspecte privind accesul
la informaţii direct de la operatorii economici este mult mai dificilă
și de multe ori nu se poate obţine fiind “confidenţial” nu s-a
realiza. Dl. Mihai Bănică expert academic a prezentat în final
concluziile și direcţiile viitoare la care echipa academică a ajuns
și care au fost prezentate și în studiu.

După prezentările mai sus amintite dl. subprefect Pamfil Bercean
a ţinut să transmită celor prezenţi aprecierile personale și ale
instituţiei pe care o reprezintă în legătură cu implementarea
proiectului felicitând CCI Maramureș pentru finalizarea cu succes
a proiectului. În cuvântul său dl. subprefect Pamfil Bercean a
subliniat de asemenea faptul că alături de celelalte proiecte
implementate la nivelul judeţului Maramureș cu parteneri din
Ucraina, proiectul prezentat de CCI Maramureș va contribui la
dezvoltarea și intensificare relaţiilor de colaborare în zona
transfrontalieră Maramureș – Transcarpathia.

Dna. Katerina Zeykan, director Direcţia Relaţii Internaţionale
din cadrul CCI Ujgorod –
partenerul CCI Maramureș în
acest proiect – a adus aprecieri
privind modul în care s-a
desfășurat pe parcursul celor 14
luni parteneriatul cu CCI
Maramureș, a felicitat CCI
Maramureș pentru finalizarea
proiectului și a punctat în mod
deosebit experienţa câștigată
prin participarea la acest
proiect. Totodată în cuvântul său
dna. Katerina Zeykan și-a
exprimat convingerea că studiul
realizat va sta la baza unor noi
proiecte în zona
transfrontalieră.

Dl. președinte Gheorghe
Marcaș a mulţumit partenerilor
pentru aportul adus la
implementarea proiectului,
participanţilor care au luat
cuvântul pentru aprecieri precum
și tuturor participanţilor pentru
disponibilitatea manifestată de
a fi alături de CCI Maramureș la
acest eveniment.

În încheiere dl. președinte
Gheorghe Marcaș a ţinut să
puncteze încă o dată faptul că
instituţia pe care o conduce va
continua acest proiect prin
găsirea de noi oportunităţi de
accesare a fondurilor necesare
trecerii la punerea în practică a
rezultatelor studiului.

Urmare din pag. 1
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Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș a anunţat demararea celei
de-a șasea ediţii a expoziţiei
specializate MaraMedica, eveniment
unic in judeţul nostru. Partenerii
principali în realizarea acestui
eveniment sunt cele mai
reprezentative instituţii în domeniu,
și anume: Universitatea de
Medicină și Farmacie „Iuliu
Haţieganu” Cluj-Napoca,
A.M.S.P.P.R. Ardeal Nord,
Asociaţia Tehnicienilor
Dentari din România - filiala
Maramureș, Autoritatea de
Sănătate Publică Maramureș,
Casa de Asigurări de Sănătate
Maramureș, Colegiul
Farmaciștilor din România -
filiala Maramureș, Colegiul
Medicilor Dentiști din
România, Colegiul Medicilor
Maramureș, Societatea Judeţeană de
Medicina Familiei, Spitalul Judeţean
de Urgenţă Maramureș.

În cadrul târgului vor fi prezentate
noutăţile în diverse domenii: produse
farmaceutice, medicamente, aparate
și instrumentar medical, echipamente
și instrumentar stomatologic,
diagnostic și terapie, echipament și

S-a dat startul celei de-a VI-a
ediţii a expoziţiei specializate 2009

instrumentar chirurgical,
echipamente și dotări pentru spitale,
articole de unică folosinţă, medicina
de recuperare, ortopedie, echipamente
și instrumentar oftalmologic,
farmacia verde ș.a.

MaraMedica 2009 este un pol de
interes pentru toţi medicii și cadrele

medicale  din judeţ și zonele Sălaj,
Satu Mare, Bistriţa Năsăud cât și al
pacienţilor acestora.

În cadrul manifestării MaraMedica
2009 urmează a fi organizate
Saloanele: Medica; Stomatologie și
Tehnică Dentară; Farmaceutic,
Mama și copilul. Pe toată durata
desfășurării expoziţiei vor fi

organizate seminarii și comunicări
știinţifice creditate cu puncte EMC.

Până în prezent firmele expozante,
din judeţele Maramureș, Arad, Cluj,
Mureș, Brașov, Sălaj și București,
înscrise la MaraMedica 2009, vor
prezenta produse cum ar fi:
consumabile medicale, echipamente

și instrumentare medicale,
uniforme medicale, produse
farmaceutice ș.a. .

Cei interesaţi să participe ca
expozanţi sunt așteptaţi să se
înscrie cât mai urgent
întrucât spaţiul este limitat și
doar 30% din spaţiul total
mai este disponibil.

Cei interesaţi să viziteze sau
să participe la activităţile
conexe organizate în cadrul
MaraMedica 2009, sunt
invitaţi să acceseze

www.ccimm.ro pentru a afla ultimele
noutăţi privind programul
manifestărilor conexe.

Expoziţia se va desfășura în
perioada 19 - 21 februarie 2009 la
Centrul de Instruire și Marketing al
Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș din Baia Mare, Aleea
Expoziţiei nr. 5.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să accesaţi www.ccimm.ro, sau să ne contactaţi la
telefon 0262-221510, fax 0262-225794 sau la adresa de e-mail cci_mm@ccimm.ro.
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Proiect IMPACT
Camera de Comerţ și Industrie

Maramureș participă, împreună
cu alte 10 Camere de Comerţ și
Industrie din România, la
derularea unui proiect,
coordonat la nivelul României de
CCI a României, IMPACT  –
IMplementarea Prevederilor
Acquis Communautaire și
Transferul celor mai bune practici
al UE. Partenerii acestui proiect
sunt Camere de Comerţ și
Industrie din Belgia, Slovenia,
Ungaria, România, Estonia,
Bulgaria și Croaţia.

Proiectul prevede abordarea
unui număr de 5 firme din fiecare
cele 10 judeţe implicate, cu
activitate în producţia și
comercializarea produselor
alimentare și a produselor
chimice. Pe aceste 2 domenii de
activitate s-au avut în vedere
următoarele teme orizontale:

- protecţia consumatorilor;
- mediu;
- sănătate și siguranţă la locul

de muncă;
- produse incluse în directivele

Noii Abordări, avute în vedere
pentru obţinerea mărcii CE

Firmele implicate sunt invitate
să completeze niște chestionare
prin care să menţioneze modul în
care au sau nu au informaţii
despre reglementările europene
în domeniile vizate, cunosc
transpunerea lor în legislaţia
naţională și au implementat
complet sau nu au început
implementarea acestor
reglementări.

În Maramureș, în prima fază au
răspuns invitaţiei de completare a
acestor chestionare firmele: SC

CALITATEA SRL – d-l. Gavril
CÂNDEA, SC ROSARIO SRL – d-na.
Maria POP și SC CETINA SRL – d-na.
Viorica ARDUSĂTAN. Acestor firme
li s-au transmis 4 chestionare
privind tematicile: produse
alimentare, protecţia
consumatorilor; mediu și sănătate
și siguranţă la locul de muncă;

 În domeniul produselor

alimentare chestionarele
abordează următoarele teme:
I. Cerinţe tehnice pentru
fabricaţia și vânzarea
produselor alimentare în UE
I.1. Metode de producţie
I.2. Produse alimentare pentru
scopuri speciale sau grupuri ţintă
I.3. Aditivi, arome și solvenţi de
extracţie
I.3.1. Aditivi
I.3.2. Arome autorizate
I.3.3. Solvenţi de extracţie
I.4. Producţia de alimente specifice
I.5. Igiena produselor alimentare
și alte aspecte legate de sănătate
I.6. Contaminanţi din produsele
alimentare

***
II. Cerinţe de etichetare
pentru fabricaţia și vânzarea
produselor alimentare în UE
II.1. Cerinţe generale de etichetare
II.2. Cerinţe specifice de etichetare
pentru anumite produse
alimentare
II.3. Reguli de etichetare legate de
indicaţii specifice

***
III. Cerinţe de ambalare
III.1. Produse preambalate
III.2. Ambalaje și deșeuri de
ambalaje
III.3. Materiale și obiecte destinate
să vină în contact direct cu
alimentele

***
Un exemplu de întrebare la

cap. I.6:
I.6.1. Societatea

dumneavoastră cunoaște
reglementările UE cu privire la
limitele maxime ale anumitor
contaminanţi în produsele
alimentare, de ex. plumb,
cadmiu, mercur, etc.

(Reg. 1881/2006, integrat în
legislaţia naţionala prin: Ordin 84/
2002; Ordin 97/2005; Ordin

1145/2005; Ordin 505/2005;
Ordin 1076/2004; Ordin 1201/
2003 )

Da O Nu O
Daca da, va rugam sa bifaţi

căsuţele corespunzătoare de
mai jos.

O Am primit / am găsit deja
informaţii despre reglementările
europene/naţionale în domeniu
dar nu am găsit încă documente
oficiale (legislaţie) în aceasta
privinţă.

O Da, societatea noastră
cunoaște reglementările legale
europene în acest domeniu si
dispune de textele de lege
(legislaţie europeana si/sau
transpunerea în legislaţia
naţionala).

Societatea noastră:
O deja a implementat

complet aceste reglementari
O nu a început

implementarea acestor
reglementari

***
La completarea chestionarelor,

reprezentanţii CCI Maramureș,
Florentin Tuș și Mihail Mărășescu
au fost asistaţi de expertul
Camerei de Comerţ și Industrie a
Sloveniei, d-na. Antonia CERAR. În
urma auditurilor respective, s-au
întocmit rapoartele de evaluare și
rezultatele vor fi cunoscute la
finalizarea acestui proiect.

Urmează faza a doua în care
alte 2 firme din domeniul industriei
alimentare vor fi solicitate să
completeze cele 4 chestionare.

Mihai MĂRĂȘESCU

Raport privind competitivitatea economică
Forumul Economic Mondial

În secţiunea dedicată tării noastre din ultimul
raport privind competitivitatea economică,
elaborat de către Forumul Economic Mondial
(World Economic Forum, WEF) pentru perioada
2008-2009, România deţine locul 68 din 134
de ţări analizate (între Grecia și Azerbaidjan), în
creștere fată de anul trecut, când a ocupat locul
74 (din 131 de ţări analizate).

România a urcat în clasament la capitole precum
stabilitatea macroeconomică și la indicatorii
tehnologici, însă a scăzut în privinţa ratei
economisirii, a inflaţiei ori a indicatorilor privind
piaţa muncii și infrastructura. La nivelul UE,
România a rămas însă penultima tară în privinţa
competitivităţii, devansând doar Bulgaria.

Tara noastră a făcut progrese la indicatorii
tehnologici, în special în ce privește numărul de
utilizatori de internet (locul 23, în creștere 28 de
locuri fată de anul trecut) și de telefonie mobilă
(locul 50), precum și unele progrese la cheltuielile
private pentru cercetare (locul 74, în creștere 15

locuri) și intensitatea competiţiei locale (locul 82,
în creștere 4 locuri).

Din păcate, s-au înregistrat și unele scăderi fată
de indicatorii obţinuţi anul trecut, respectiv la rata
economisirii locul 104 (în scădere trei locuri),
deficitul bugetar locul 98, (în scădere 16 locuri),
rata inflaţiei locul 89 (în scădere 26 de locuri).

Raportul Forumului Economic Mondial apreciază,
pentru prima oară de când România apare în
acest raport (din 2001), că cea mai mare
problemă pentru mediul de afaceri din România
este instabilitatea politicilor publice (13,2% din
răspunsurile managerilor). În urmă cu un an
instabilitatea politicilor publice era menţionată
abia pe locul 7 în rândul obstacolelor la adresa
mediului de afaceri. În 2008, celelalte bariere
importante sunt: nivelul fiscalităţii (12,8%),
gradul de complexitate al reglementarilor fiscale
(11,2%), birocraţia administraţiei publice (10,8%),
infrastructura ina-decvată (9,7%), forţa de muncă
insuficientă și slab pregătită (9,2%).

România ocupă locul 105 la infrastructură, în
scădere cinci poziţii, fiind pe ultimul loc în rândul
ţărilor din UE. La capitolul calitatea drumurilor,
este chiar pe locul 126 din 134 din ţări. Alte
regrese sunt cele legate de piaţa muncii, în special
cu privire la flexibilitatea politicii salariale (locul
81, în scădere 44 de locuri), costurile de
concediere (locul 14, în scădere 9 locuri) și
legătura dintre salarii și productivitate (locul 72,
în scădere 13 locuri).

Potrivit acestui raport, cea mai competitivă
economie din lume a rămas SUA, urmată de către
Elveţia, Danemarca, Suedia, Singapore, Finlanda,
Germania, Olanda, Japonia și Canada.

Indicele global al competitivităţii, obţinut de
către WEF este un indicator compozit, format
din 12 sub-indicatori. O parte dintre aceștia sunt
obţinuţi prin sondaj în rândul managerilor, o parte
sunt obţinuţi prin prelucrarea unor date statistice.

Informaţii detaliate referitoare la indicatorii
analizaţi în cadrul raportului pot fi găsiţi la pagina
de web: http://www.weforum.ora/en/
i n i t i a t i v e s / a c p / G l o b a l % 2 0 C o m p
etitiveness%20Report/index.htm.

Sursa: Jurnalul Afacerilor
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Bursa Română de Mărfuri
Terminal Maramureș

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

În atenţia autorităţilor contractante
Tranzacţii cu motorina EURO 5 în Ringul produselor petroliere al BRM

Transport Public S.A. Suceava a
achiziţionat în data de 26 noiembrie
2008, 120 tone carburant auto -
motorina EURO 5, în ședinţa de
tranzacţionare organizată pe Piaţa la
disponibil a BRM în Ringul produselor
petroliere.

Preţul de pornire al tranzacţiei a fost
de 2.750 lei/tonă, iar în urma licitaţiei
cu strigare preţul final a ajuns la 2.284
lei/ tonă. Furnizor pentru cantitatea de
120 tone motorina EURO 5 este OSCAR
DOWNSTREAM, care va efectua
livrarea în perioada decembrie 2008
– ianuarie 2009. Valoarea totală de
tranzacţionare se ridică la aproximativ
275.000 lei, iar diferenţa favorabilă de
preţ obţinută în urma licitaţiei cu
strigare este de 56.000 lei.

Transport Public S.A. Suceava a
achiziţ ionat în mod constant
combustibil auto în Ringul produselor
petroliere al BRM, astfel încât, în ultimii
doi ani, valoarea totală de
tranzacţionare a fost de 4,4 milioane

lei, iar diferenţa favorabilă de preţ
obţinută s-a cifrat la 360.000 lei.

In cursul acestui an, mai multe
societăţi au apelat la serviciile furnizate
de Piaţa la disponibil a Bursei Romane
de Marfuri pentru achiziţionarea de
combustibil: Regia Autonomă de
Transport Craiova, Direcţia Regională
de Drumuri și Poduri București,
Societatea Naţională a Sării, C.N.
Poșta Română, Compania Naţională a
Uraniului, Compania Naţională a Huilei
și unităţi din Ministerul Apărării, etc.

Despre BRM: Bursa Română de
Mărfuri este o companie privată de
interes public, înfiinţată în noiembrie
1992, prima ședinţă de tranzacţionare
având loc în data de 10 decembrie
1992. In prezent, BRM a dezvoltat, în
acord cu prevederile Legii nr. 357/
2005, mai multe tipuri de pieţe de
interes public, activitatea principală
fiind axată pe Piaţa la disponibil și Piaţa
licitaţiilor. Pe Piaţa la disponibil se
tranzacţionează mărfuri fungibile,

standardizate, cotate la bursa de
mărfuri, în cele 9 ringuri: produse
petroliere, energie electrică, gaze
naturale, cărbune, mărfuri generale,
materiale de construcţii, legume și
fructe, cereale și ringul contractelor de
procesare combustibili. În anul 2007,
BRM a emis în premieră pentru piaţa
românească primele cotaţii la produse
petroliere. Pe Piaţa licitaţiilor se
derulează proceduri de achiziţi i,
vânzări, închirieri și concesiuni, BRM
fiind cel mai important consultant în
domeniul achiziţ i i lor publice de
produse, servicii și lucrări pentru orice
tip de autoritate contractantă.
Activitatea BRM se desfășoară la sediul
central din București și prin reţeaua
teritorială care numără 33 terminale.

Relaţii și informaţii suplimentare -
Bursa Română de Mărfuri - Terminal
Maramureș: sediul CCI Maramureș,
tel. 0262-221510, e-mail
cci_mm@ccimm.ro sau
maramures@brm.ro.

Curs de perfecţionare INSPECTOR RESURSE UMANE

Pregătire profesională și antreprenorială

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.

Cursurile se desfășoară în fiecare zi de luni pana joi, la sediul
Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș, având ca lectori
specialiști în domeniu, din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă
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.

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;
· 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.

În data de 11 noiembrie 2008 s-a desfășurat examenul final al
cursului “Inspector Resurse Umane” aflat la seria cu numărul 4. La
această serie, organizată în perioada 20 octombrie – 10 noiembrie
2008, s-au înscris, au urmat și finalizat cu Certificate de absolvire
un număr de 24 persoane.

În anul 2008, de la autorizarea cursului de perfecţionare
“Inspector Resurse Umane”, CCI Maramureș a finalizat cu succes
patru serii de cursuri, în urma cărora au absolvit 88 persoane.
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CENTRUL ZONAL DE INFORMARE ÎN
DOMENIUL STANDARDIZĂRII MARAMUREȘ

Organizaţia Internaţională de
Standardizare (ISO) a anunţat
apariţia noii ediţii a celui mai
utilizat standard din întreaga
lume: ISO 9001:2008 Quality
management systems.
Requirements (Sisteme de
management al calităţii. Cerinţe).

ISO 9001:2008 stabilește
cerinţele pentru sistemul de
management al unei organizaţii
care dorește să demonstreze
abilitatea de a furniza constant un
produs/serviciu conform
cerinţelor clienţilor și cerinţelor
legale și care vizează creșterea
satisfacţiei clienţilor prin aplicarea
efectivă a sistemului, inclusiv a
îmbunătăţirii continui a sistemului.

Aceasta este a patra ediţie a
standardului. Dacă ediţia a treia
a acestui standard a prezentat o
modificare radicală a abordării
sistemelor calităţii, trecându-se
de la asigurarea calităţii la
managementul calităţii, această
nouă ediţie aduce clarificarea
cerinţelor standardului, clarificare
bazată pe opt ani de experienţă
a implementării standardului în
întreaga lume (circa un milion de
certificate în 170 de ţări). De

asemenea, s-au introdus
schimbări care să conducă la
corelarea cu cerinţele lui ISO 14001,
referenţialul pentru sisteme de
management de mediu, în
vederea asigurării unui standard
pentru un sistem de
management al calităţii cât mai
bine pregătit pentru
implementarea sistemelor
integrate de management.

Toate cerinţele standardului
internaţional ISO 9001:2008 sunt
generale și sunt prevăzute pentru
a fi aplicabile oricărei organizaţii,
indiferent de tip, mărime și
produse furnizate. Dacă o cerinţă
a lui ISO 9001 nu poate fi aplicată
datorită naturii organizaţiei și
produselor sale, aceasta poate fi
exclusă, însă cererea de
conformitate cu ISO 9001:2008 nu
este acceptată decât dacă
aceste excluderi se limitează la
cerinţele din articolul 7 și nu
afectează abilitatea sau
responsabilitatea organizaţiilor
de a furniza produse care
asigură conformitatea cu
cerinţele clienţilor și cele legale.

În ceea ce privește validitatea
certificatelor, s-a stabilit că după

un an de la publicarea noului ISO
9001:2008 orice certificat emis
(certificări noi sau recertificări)
trebuie să fie în conformitate cu
ISO 9001:2008. Iar după doi ani
nici un certificat de conformitate cu
ISO 9001:2000 nu va mai fi valid.

***
Pentru întocmirea

documentaţiilor în limba română
pentru certificarea sistemelor de
management al calităţii în
conformitate cu SR EN ISO
9001:2008 poate fi folosită doar
versiunea română aprobată de
Asociaţia de Standardizare din
România (ASRO), care este
organismul naţional de
standardizare deţinător al
drepturilor de autor asupra
standardelor europene și
internaţionale emise de
organizaţiile de standardizare la
care este membru ISO/CEI și
CEN/CENELEC.

***
Ca urmare a documentelor

internaţionale și a Legii nr. 8 din
1996 privind dreptul de autor
și drepturile conexe, dacă se
achiziţionează un standard
internaţional, european sau

I S O  9 0 0 1 : 2 0 0 8
Quality management systems. Requirements

străin adoptat ca standard
român fără elaborarea versiunii
oficiale în limba română, sau un
standard neadoptat ca standard
român acesta poate fi utilizat
pentru: documentare și
informare, completarea
bibliotecii, implementare în cadrul
organizaţiei în versiunea
achiziţionată (în limba engleză,
franceză, germană sau rusă),
aplicare în producţia și procesele
din cadrul organizaţiei, ca
referenţial într-un contract,
procedură sau alt fel de
documentaţie.

Pentru o mai bună înţelegere a
modificărilor făcute de noua
versiune a standardului,
începând cu luna ianuarie 2009,
CCI Maramureș va face
prezentări ale SR EN ISO 9001
după un program de seminarii
susţinute cu experţi ASRO și TUV
Rheinland România, program ce
se va anunţa în timp util. Informaţii
suplimentare la sediul CCI
Maramureș, Bd. Unirii, et. 3, cam.
9, tel. 221510, 0362-405303, fax
225794, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro – Mihail
MĂRĂȘESCU.
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CONFERINŢA FINALĂ a proiectului RURCED - Romania-Ukraine
Regional Center for Economic Development

Urmare din pag. 1

și a rezultatelor obţinute, precum și forumului de
afaceri, forumului de investiţii româno – ucrainean.

În deschiderea conferinţei finale, dna Maria
Morcovescu – Director General al CCI Maramureș, a
prezentat pe scurt proiectul subliniind în mod
deosebit obiectivul general al acestuia –
Intensificarea procesului de dezvoltare economică
transfrontalieră România-Ucraina (Maramureș, Satu
Mare, Zakarpattya, Ivano-Frankivsk), prin
îmbunătăţirea relaţiilor economice dintre cele două
ţări, precum și obiectivul specific al proiectului, acela
privind crearea unei platforme-pilot de dezvoltare
economică RURCED, sub forma unor centre / birouri
regionale de dezvoltare economică, în scopul întăririi
domeniului operaţional al cooperării transfrontaliere.

* * *
În continuare Maria Morcovescu, în calitate de

Manager de Proiect, a trecut în revistă
rezultatele proiectului dintre care a subliniat
câteva în mod deosebit:

- constituirea reţelei de lucru formată
din CCI Maramureș și partenerii / asociaţii /
participanţii din cadrul acestui proiect;

- un centru RURCED cu sediul în Baia
mare, pe lângă CCI Maramureș și două birouri
– pilot RURCED în Satu Mare și Ujgorod pe
lângă Camerele de Comerţ și Industrie din
cele două regiuni;

- o strategie de dezvoltare economică a
zonei transfrontaliere și un profil economic
al acesteia, elaborate în urma organizării a
4 ateliere de lucru;

- 3 târguri din România și Ukraina, la
care au participat 17 oameni de afaceri și 6
misiuni economice organizate în România și
Ukraina, la care au participat 79 oameni de
afaceri cu un număr de 199 de contacte de
afaceri stabilite;

- un curs de translator de engleză de
afaceri organizat, la care au participat 20
de persoane, care au constituit o reţea de
translatori;

- materiale de promovare: un Breviar de
Afaceri Româno – Ucrainean pe suport hârtie

și electronic, un pliant de promovare proiect, o pagină
web a proiectului și articole publicate în periodicele
proprii ale Camerelor partenere și în presa locală din

Maramureș și Satu Mare.
După detalierea aspectelor legate de

activitatea concretă de implementare a
activităţilor proiectului, prezentarea
pașilor urmaţi în elaborarea strategiei,
Maria Morcovescu a subliniat faptul că
echipa beneficiar / parteneri / asociaţi
care a lucrat la implementarea acestui
proiect, nu numai că s-a consolidat, a și
câștigat o experienţă deosebită pe
parcursul celor 24 de luni de
implementare, fapt care dă certitudinea

că într-adevăr obiectivul specific al proiectului a fost
atins.

* * *
În continuare s-a dat cuvântul invitaţilor

prezenţi la Conferinţa Finală.
Dl subprefect Pamfil Bercean a felicitat

CCI Maramureș pentru implementarea cu
succes a proiectului RURCED, subliniind
faptul că Ucraina este o piaţă foarte
importantă, iar proiectele implementate
la nivelul judeţului cu parteneri din
Ucraina, au rolul de a intensifica relaţiile de colaborare
în zona transfrontalieră România – Ucraina.

În cuvântul său Dl subprefect Pamfil Bercean a
prezentat pe scurt investiţiile publice ce se au în

vedere a se realiza în judeţul Maramureș și faptul că
în 24 noiembrie 2008 a fost dezbătută Strategia
dezvoltării durabile 2007-2013-2030.

Dl primar Cristian Anghel a apreciat rezultatele
pe care proiectul implementat de CCI Maramureș le-
a avut exprimându-și totodată sentimentul de
“invidie” că Primăria Baia Mare nu s-a numărat printre
partenerii proiectului. În cuvântul său, dl Cristian
Anghel a subliniat oportunităţile de dezvoltare a
colaborărilor ulterioare în zona transfrontalieră pe
baza proiectelor implementate, în curs de
implementare sau ce vor fi realizate în viitor, cum
ar fi: Coridor de dezvoltare de-a lungul Tisei, Strategia
de dezvoltare durabilă România-Ucraina.

Dl Otto Kovchar – președintele CCI Ujgorod –
partener al CCI Maramureș în acest proiect a apreciat

în mod deosebit colaborarea tuturor celor implicaţi
în implementarea proiectului, experienţa câștigată
de toţi participanţii la acest proiect și și-a manifestat
convingerea că în viitor colaborarea între partenerii

proiectului se va intensifica Centrul și
Birourile Pilot RURCED, urmând să devină
punctele de informare și legătură între
comunităţile de afaceri din zona de acţiune
a proiectului și nu numai.

Au mai avut intervenţii dna Amelia Baciu
din partea Inspectoratului Școlar Judeţean
Maramureș, care a făcut referire la proiectele
implementate de instituţia pe care o
reprezintă și care pe viitor se pot conexa cu
rezultatele proiectului RURCED.

Programul primei zile a continuat cu
Forumul de investiţii Româno-Ucrainean.
În deschiderea acestuia dna Maria
Morcovescu a dat cuvântul dnei Alina Conţu
din partea BRCT Suceava, care după ce a
prezentat în date statistice rezultatele
programului PHARE CBC 2004 – 2006 a
făcut o prezentare concisă și foarte clară a
posibilităţilor de continuare a colaborării
transfrontaliere în zona Maramureș, Satu
Mare, Transkarpattya, Ivano-Frankivsk prin
accesarea de fonduri în cadrul Programul
Operaţional ENPI CBC 2007-2013 Ungaria
– Slovacia – România – Ucraina.

Reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia
Continuare în pag. a  9-a
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CRIZA

financiare apasă asupra întregii
economii mondiale, tinzând să se
generalizeze. Cu toate că agenţiile
internaţionale de rating, FMI,
Banca Mondială, publicaţiile
economice, fac din ce în ce mai
multe previziuni sumbre cu privire
la economia mondială și a României,
campania electorală, la noi, merge
înainte cu promisiuni din ce în ce
mai costisitoare. Guvernul
întocmește un buget consolidat la
nivel naţional pornind de la niște
indicatori de bază ai unei economii
neatinse de criză. Creșterea
economică, raportul leu/valută,
cheltuieli bugetare, satisfacerea
promisiunilor de construcţii de
autostrăzi, salarii majorate cu 50%
la toţi bugetarii, pensii mărite,
locuinţe pentru nevoiași, subvenţii
pentru agricultură, școli, grădiniţe,
spitale, săli de sport și multe, multe
alte angajamente fără acoperire sunt
prinse într-un buget supraevaluat
și departe de ceea ce prevede a se
întâmpla în 2009 în economia reală
a României. Parcă ne îndreptăm
spre cel mai bun și mai prosper an
din 2000 încoace, cel din 2009.
De unde vom avea atâtea resurse
financiare? Ar fi de la buget cea
mai  mare parte, dar și de la UE.
De la UE? Nu am fost în stare să

absorbim integral sumele ce ni se
cuveneau pentru 2007-2008,
darmite în 2009, când ne aflăm în
primul an de rodare al noului guvern
și al noului parlament. Numai
punerea în mișcare și în concordanţă
a politicilor de dezvoltare economică
cere un timp, darminte să absorbim
fonduri de finanţare de la UE. Totuși
au existat voci în  presă, frământări
în organizaţiile patronale și ONG,
care atrăgeau atenţie asupra crizei
care se apropia și de economia
românească. A existat și unele
intervenţii majore de protejare a
finanţelor românești. Dar, singura
care a luat măsurile ce se cuvin
pentru a preîntâmpina și diminua
efectele crizei a fost Banca
Naţională Centrală – BNR care a
introdus începând cu 2007 măsuri
sporite de prudenţialitate,
asigurând totodată rezervele
necesare pentru ca România să fie
capabilă să nu intre în faliment
financiar. E drept că, prin politica
sa, BNR nu a putut să asigure și
să înlocuiască decizia politică
privind diminuarea sau eliminarea
efectelor crizei care aparţine în
totalitate executivului și
parlamentului României.

Am avut alegeri, am rămas acum
cu 5 partide parlamentare din care
2 de mărime aproape egală și
celelalte partide „cheie”, de lipitură

care asigură o majoritate
parlamentară capabilă să asigure o
guvernare fără sincope procedurale.
Vom avea în curând, și cât mai
repede așa cum cere situaţia actuală
din economia mondială, un guvern
care va trebui, ca într-un timp
foarte scurt să gestioneze niște
priorităţi majore, un program
naţional anticriză, adoptarea unui
buget de austeritate, care să plece
de la condiţii de criză și nu de la o
economie care nu mai “duduie”. Ne
trebuie o decizie politică la nivel
constituţional, pentru  condiţiile de
criză generalizată care prezintă
perspectivele sumbre ale unei
recesiuni economice la nivel global.
Parlamentul, guvernul președinţia
vor trebui să solicite și să consulte
mediul academic, specialiștii de
marcă, mediul de afaceri, ONG,
Camerele de Comerţ și Industrie,
organizaţiile patronale și sindicate,
astfel încât planul de redresare
economică și anticriză să fie unul
real. El trebuie să cuprindă întreg
spectrul politic, economic și social
al României. Să nu se plece de la
ideea că acest prim guvern va fi
unul de sacrificii și de scurtă durată.
Guvernul trebuie să fie unul trainic,
capabil, ca din mers, să corecteze
greșelile politice făcute până în
prezent în dezvoltarea  economică
și socială a ţării din anul electoral
2008. Acest guvern nu trebuie să
gestioneze și să administreze numai
trecerea iernii. El trebuie să fie

capabil să dialogheze și să se
consulte cu partidele politice,
parlamentare sau neparlamentare,
cu partenerii europeni și cu
organismele internaţionale, având ca
parteneri importanţi și calificaţi în
instituţiile importante ale ţării -
Academia Română, Universităţile și
BNR.

Ca o componentă activă în
dezvoltarea economică a ţării, un
rol în diminuarea efectelor crizei îl
are patronatul și Sistemul Cameral
din România. Trebuie ca în acest
context să ne elaborăm un plan de
lucru pentru 2009, de anticriză,
având în vedere schimbările radicale
ce se vor produce în restructurarea
economiei, cu efecte majore în noua
structura a resurselor umane care
va apare datorită schimbărilor.
Trebuie să ne implicăm în
consilierea firmelor care  întră în
restructurare pentru a putea să
realizeze o continuitate în
transformare lor și în reintegrarea
în viaţa economică.

Prin activităţile specifice în
conformitate cu Legea Camerelor
să putem ajuta și salva cât mai
multe IMM de la faliment, astfel
încât să ne îndeplinim rolul și
misiunea ce ne revine în
redresarea, prin restructurare a
economiei românești, aplicând
măsurile organizatorice și
financiare adoptate de Consiliul
Europei în planul de redresare
economică anticriză.

CONFERINŢA FINALĂ a proiectului RURCED - Romania-Ukraine
Regional Center for Economic Development

Mediului Maramureș au făcut o prezentare a fișelor
de proiecte pentru care caută parteneri în Ucraina.

Dl. Otto Kovchar, Președintele CCI Ujgorod, precum
și Dl. Tsap Vasyl Vasilovich, Director în cadrul Oblastue
Transcharpatia și-au manifestat disponibilitatea de a
găsi parteneri pentru proiectele prezentate de APM
Maramureș, menţionând faptul că fișele de proiect să
le parvină cât mai urgent posibil prin Centrul RURCED
Baia Mare.

Dl. Cândea Gavril, manager Calitatea SRL a făcut
două propuneri pentru proiecte în zona transfrontalieră

care să fie avute în vedere  de către APM
Maramureș și anume Protecţia Mediului
în zona rurală și Studiul privind sursele de
poluare a apei în Maramureș și
Transcharpatia (cianuri, alţi poluanţi).

* * *
Cea de-a doua zi a Conferinţei a fost

dedicată lansării oficiale a paginii web
www.rurced.com și a breviarului de afaceri româno
– ucrainean. În deschiderea celei de-a doua zile dna.

Maria Morcovescu a prezentat modul în care
pagina web  și breviarul de afaceri, ca
rezultate ale proiectului pot să folosească
în activitatea operatorilor economici din
zona transfrontalieră vizată și nu numai.

Dl. Liviu Olos, realizatorul paginii web
a prezentat participanţilor în detaliu toate
opţiunile meniului paginii web, modului
în care poate fi accesată pagina și în același

timp  a modului în care partenerii în proiect vor
menţine actualizată permanent pagina, astfel încât

Urmare din pag. a 8-a

ea să constituie o sursă de informare la îndemâna
tuturor celor interesaţi în zona transfrontalieră și nu
numai.

Breviarul de afaceri româno-ucrainean realizat în
limbile română, ucraineană și engleză a fost prezentat
pe scurt de Maria Morcovescu și distribuit tuturor
participanţilor.

În cuvântul de închidere Maria Morcovescu, manager
de proiect a mulţumit încă o dată partenerilor/
asociaţilor săi în implementarea proiectului, tuturor
participaţilor la Conferinţa Finală și I-a asigurat pe
aceștia că pot apela și se pot baza întotdeauna, în
activitatea lor, pe sprijinul CCI Maramureș.
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Programul operaţional ENPI CBC 2007 – 2013
Ungaria-Slovacia-România-Ucraina

- Câteva date informative -

Bugetul total al programului este de
74,815 Meuro din care 68, 638 Meuro (ENPI)
și 6,177 MEuro cofinanţare naţională (10%).

Aria eligibilă
• Ungaria - regiunea Szabolcs-Szatmár-
Bereg
• Slovacia - regiunile Košický, Prešovský
• România - judeţele Satu-Mare, Maramureș
• Ucraina   - regiunile Zakarpatska, Ivano-
Frankivska
• Regiuni adiacente: Borsod-Abaúj-Zemplén,
Suceava, Cernivetska

Pentru a fi eligibile proiectele care vor fi
propuse de partea română, trebuie să aibă
obligatoriu parteneri din Ucraina, fără a fi
obligatoriu ca în proiecte să fie incluși
partenerii din Ungaria și/sau Slovacia.

- proiecte integrate, în care partenerii
implementează câte o parte a activităţilor
proiectului comun, pe partea lor de graniţă,

- proiecte simple, implementate în mare
parte sau în întregime într-un stat membru
sau un stat partener (stat nemembru UE), dar
pentru beneficiul tuturor sau unora din
partenerii implicaţi în programul operaţional

Solicitanţi eligibili :
- organizaţii naţionale, regionale și locale,

asociaţii și promotori ai dezvoltării regionale,
agenţii de dezvoltare,

- asociaţii regionale și locale (camere de
comerţ, sindicate), organizaţii profesionale,

- consilii regionale, structuri regionale cu
personalitate juridică,

- asociaţii economice și sociale, fundaţii,
ONG-organizaţii internaţionale (ex.
euroregiuni, etc).

PRIORITĂŢI
Prioritatea 1  - Promovarea dezvoltării

economice și sociale – 11,3 Meuro
- dezvoltarea armonizată a turismului

transfrontalier
- crearea unui climat favorabil pentru

dezvoltarea afacerilor IMM-urilor
Prioritatea 2 - Îmbunătăţirea calităţii

mediului – 18,87 Meuro
- protecţia mediului, managementul și

utilizarea durabilă a resurselor naturale
pregătirea pentru situaţiile de urgenţă (inundaţii,

incendii, avalanșe, alunecări de teren)
Prioritatea 3  - Creșterea eficienţei

managementului graniţei – 22,65 Meuro
- îmbunătăţirea infrastructurii de

transport la punctele de trecere a frontierei
și a echipamentelor în cazul controalelor de
frontieră

Prioritatea 4 - Sprijin pentru cooperarea
tip „people to people” – 15,10 Meuro

- protecţia mediului, managementul și
utilizarea durabilă a resurselor naturale
pregătirea pentru situaţiile de urgenţă (inundaţii,
incendii, avalanșe, alunecări de teren)

Linkuri utile:
www.mdlpl.ro, www.infocooperare.ro

(Material realizat cu informaţii din partea
BRCT Suceava)

Reglementări mai flexibile în domeniul achiziţiilor publice
Guvernul a modificat și completat Ordonanţa de Urgenţă nr.

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesuine de lucrări publice și a contractelor de
concesiune de servicii în scopul perfecţionării și flexibilizării
sistemului achiziţiilor publice.

Prin noile reglementări, a fost eliminată obligaţia de a aplica
procedurile de atribuire de către persoane care nu sunt autorităţi
contractante, atunci când acestea atribuie contracte finanţate /
subvenţionate majoritar de o autoritate contractantă, atâta timp
cât valoarea acestor contracte este mai mică decât valorile
peste care este impusă o astfel de obligaţie de directivele
europene. Astfel, pentru aceste situaţii, au fost majorate
pragurile în cazul entităţilor care nu sunt autorităţi contractante,
dar beneficiază de fonduri alocate prin diverse programe. Potrivit
noilor reglementări, a crescut de la 2,5 mil. euro la 5 mil. euro
valoarea estimată a contractului  finanţat / subvenţionat în mod
direct în proporţie mai mare de 50% de către o autoritate
contractantă, pragul de la care se aplică procedurile de atribuire
prin sistemul achiziţiilor publice în cazul atribuirii de către o
persoană fizică sau juridică, fără calitate de autoritate
contractantă, a unui contract de lucrări. În cazul atribuirii
contractului de servicii de către o persoană fizică sau juridică,
fără calitate de autoritate contractantă, pragul a crescut de la
125.000 euro la 200.000 euro, valoarea contractului finanţat /
subvenţionat în mod direct, în proporţie mai mare de 50% de
către o autoritate contractantă. Au fost eliminate regulile
speciale de atribuire a contractelor de furnizare, precum și a
celorlalte tipuri de contracte a căror valoare este mai mică decât
pragurile prevăzute în directiva europeană (200.000 euro în

cazul contractelor de servicii și 5 mil. euro în cazul contractelor
de lucrări). Suspendarea procedurii de licitaţie nu va mai fi
posibilă decât cel mult de două ori, indiferent de numărul de
contestaţii care apar și de momentul în care sunt acestea
depuse. Suspendarea procedurii poate avea loc cu o zi înainte
de deschiderea ofertelor. În cazul în care vor fi depuse contestaţii
asupra anunţului de participare sau asupra conţinutului
documentaţiei de atribuire, autoritatea contractantă va avea
posibilitatea ca, până la data deschiderii ofertelor să adopte
ea însăși măsuri de remediere, fără ca procedura de atribuire să
fie suspendată. Dacă măsurile de remediere sunt satisfăcătoare
pentru constatator și acesta renunţă la contestaţie, intervenţia
Consiliului nu mai este necesară, iar procedura continuă fără
introducerea  unei perioade de suspendare. Dacă există una
sau mai multe contestaţii la care autoritatea contractantă nu
adoptă măsuri de remediere satisfăcătoare pentru contestatori,
suspendarea devine automată înainte de deschiderea ofertelor,
iar Consiliul urmează să își îndeplinească atribuţiile legale într-
un termen clar stabilit. După deschiderea ofertelor nu mai este
permisă depunerea de contestaţii care se referă la acxte ale
autorităţii contractante produse înainte de acest moment. Un
al doilea moment în care poate avea loc suspendarea  procedurii
este cu o zi îninte de expirarea perioadei de așteptare impuse
de legislaţie între data comunicării rezultatului procedurii și data
încheierii contractului de achiziţie publică. În această perioadă
contestaţiile se referă, de regulă, la decizii adoptate în cadrul
procesului de evaluare (respingerile unor oferte, aplicarea
criteriilor de atribuire, stabilirea ofertei câștigătoare).

(sursa: CCIR)

Camera de Comert si Industrie Maramures -
Compartimentul de Integrare Europeană

Câteva din serviciile oferite:

• acordarea de informaţii și consultanţă privind programele de finantare;
• menţinerea actualizată a informaţiilor privind sursele de finanţare;
• întocmirea de proiecte;
• implementarea de proiecte;
• diseminarea de informaţii privind programele de finanţare rambursabile

și nerambursabile în buletinul informativ HERMES CONTACT cu ocazia
Cafenelelor Oamenilor de Afaceri, precum și la întâlnirile cu oamenii de afaceri;
• informarea IMM pe subiecte europene.
Date de contact: CCI Maramureș, e-mail: cci_mm@ccimm.ro, tel. 0262-

221510 fax 0262-225794.
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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 17.998 societăţi
comerciale, cu obligaţia
depunerii situaţiei
financiare anuale pe anul
2007, s-au conformat
11.491 societăţi, ceea ce
reprezintă 63,85%.
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.

Începând din data de
19.05.2008 s-au făcut
1.983 de chemări în
judecată pentru dizolvarea
societăţilor comerciale
care nu și-au depus situaţia

financiară aferentă anului
2006.

În perioada 01.01.1991
- 31.10.2008, în Registrul
Comerţului Maramureș s-
au efectuat 216.943
operaţiuni, din care 46.388
înmatriculări, 159.168
menţiuni, 11.487 radieri.

Ponderea majoritară în
structura înmatriculărilor
este deţinută de societăţile
comerciale cu răspundere
limitată (S.R.L. 57,1%) și
de persoanele fizice
autorizate să desfășoare
activităţi economice în mod
independent (41,3%).

În intervalul
01.10.2008-31.10.2008,
s-au efectuat 2.386
operaţiuni, din care 259
înmatriculări, 2.059
menţiuni și 68 radieri.

Capitalul străin investit în
judeţ în perioada
01.01.1991-31.10.2008
este de 17.486.960 USD,
832.148 EURO și
1.989.095.916 RON la un
număr de 1798 societăţi.

Din punct de vedere al
capitalului investit în USD,
pe primele trei poziţii se
situează: Turcia, Germania,
Austria. Din punct de
vedere al numărului de
societăţi cu aport de capital
străin, primele trei ţări sunt:
Italia, Germania, Austria.

In luna octombrie 2008
numărul societăţilor cu
aport de capital străin
constituite, a fost 16 iar
volumul capitalului străin
investit în această perioadă
a fost de 23.980 RON.

În luna octombrie 2008
s-au operat 68 radieri, din
care 43 AF/PF și 25
societăţi comerciale,
motivul radierii fiind în
principal voinţa persoanei
conform art. 21/27/33 din
OUG nr. 44/2008. (43
persoane fizice), închiderea
procedurii falimentului (10
societăţi comerciale),
fuziunea (5 societăţi
comerciale).
Director ORC Maramureș

Lazăr Doru Alexandru

S
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BUSINESS

B
us

ol
a Dvs. în Afaceri!

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
- Busola Dvs. în Afaceri! -

Punct de lucru Sighetu Marmaţiei
str. Bogdan Vodă nr.14 (în clădirea Primăriei) cam. 16, Tel./fax 0262-310009, e-mail: cci_mm@ccimm.ro

� asistenţă și consultanţă de afaceri
� constituiri de societăţi comerciale
�  modificări la actele constitutive ale
societăţilor comerciale
� proiecte de fuziune/divizare societăţi

� eliberare  certificate de origine
� obţinere coduri de bare
�  organizarea de cursuri de pregătire și
perfecţionare
� furnizare standarde

SERVICII OFERITE:

PROGRAM CU PUBLICUL: Luni pâna joi: 10.00 - 15.30, vineri: 10.00 - 13.00

� înscrieri în Arhiva electronică de garanţii reale
mobiliare
� informaţii despre firme
� informaţii de afaceri (cerere/oferta) din judeţ,
ţară și străinatate
� organizarea de prezentări de firmă / produse /
servicii
� organizarea de târguri - expoziţii
� organizarea de mese rotunde, seminarii
� realizarea de ștampile
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• Din străinătate

CERERI

ALBANIA

� Firma solicită 175.000 tone grâu

de panificaţie. (4809)

� Firma solicită:

- grâu pentru producerea de făină -

3.000 tone

- porumb boabe pentru consum

alimentar - 3.000 tone. (4822)

DANEMARCA

� Firma solicită pungi de plastic tip

“LDPE based T-Shirt shaped carrier

bags” (4811)

FRANTA

� Firma solicită bușteni din lemn de

stejar, pin silvestru, salcâm,fag și

epicea. (4812)

GEORGIA

� Firma solicită stâlpi din lemn cu

inserţie, lungime 11,50 metri, cantitate

5.000 buc/an. (4814)

MACEDONIA

� Firma solicită carne refrigerată.

(4821)

S.U.A.

� Firma solicită:

- sucuri din fructe (portocale, caise,

mere, pere) în tetrapack  de 1 l,

- gogoșari în oţet în borcane de 1 kg,

- castraveţi în oţet în borcane de 1 kg,

- compoturi din fructe (vișine, caise,

piersici, struguri) în borcane de 1/2 kg,

- suc de roșii în tetrapack  de 1 l,

- miere naturala în borcane de 1/2

kg. (4810)

COOPERARI

GERMANIA

� Firma dorește cooperarea cu firme
românești pentru execuţia unor
componente electronice (inclusiv
prototip), comenzi de cca. 800.000-
1.000.000 euro. (4820)
IRLANDA

� Firma dorește parteneriat cu firme
românești în domeniul construcţiilor de
drumuri. (4816)

POLONIA

� Firma dorește colaborare cu
producători romani de echipamente
sanitare, parchet din lemn masiv,
parchet triplu stratificat și alte tipuri de
podele pentru interior. (4817)

OFERTE

BELARUS

� Firma oferă produse cosmetice
pentru îngrijirea tenului, corpului și a
parului. (4823)
EGIPT

� Firma oferă legume și fructe
proaspete. (4824)
ISRAEL

� Firma oferă la export compresoare
de aer. (4818)
SENEGAL

� Firma dorește să promoveze
artizanatul african în România prin
participarea la manifestări expoziţionale
specializate sau prin export direct.
Dorește să intre în contact cu
producători și distribuitori din România
pentru eventualele schimburi de
produse. (4813)
UCRAINA

� Firma oferă la export brichete de
combustibil. (4815)

� Firma oferă la export tractoare
agricole de producţie ucraineana.
(4819)
UNGARIA*

� Firma oferă case din prefabricate.
(4825)
� Firma oferă cașcaval din lapte de

capra. (4826)
� Firma oferă vase de bucătărie

emailate și din inox. (4827)
� Firma oferă garduri pentru spatii

interioare și exterioare, balustrade,
scaune din otel, aluminiu și fier lucrate
manual. (4828)
� Firma oferă vinuri de cea mai înalta

calitate. (4829)
� Firma oferă cravate și cămăși

bărbătești de lux. (4830)
� Firma oferă accesorii și mobilier

din lemn pentru gradina, curţi interioare.
(4831)
� Firma oferă servicii de masa,

servicii de cafea, cești și câni,  vesela
pentru copii, toate lucrate manual în
175 de culori. (4832)
� Firma oferă rechizite școlare.

(4833)
* Sursa CRPC

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 

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

Claudia DUMITRU


