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EUROCHAMBRES - Studiul Economic 2009:
Stagnare, nu resemnare!

EUROCHAMBRES a dat publicitatii pe 8.12. anul
curent rezultatele  Studiului Economic anual, scotand
in evidenta asteptarile  pentru 2009 a peste 70.000
antreprenori din cele 27 tari membre ale UE si din
tarile aspirante.

Toti indicatorii pentru 2009 inregistrează un
declin considerabil: asteptarile antreprenorilor nu
au fost atinse anul acesta, drept urmare scenariul
previzionat pentru anul urmator fiind unul mult mai
prudent. In special, indicatorul de ‘’capital de
incredere’’ este negativ pentru prima data in istoria
Studiuului Economic, in coborare cu 11,3 puncte. Cifra
de afaceri generala inregistreaza cea mai
spectaculoasa prabusire, cu o scădere mai pronuntată
in prognozele asupra vanzărilor de produse autohtone
decat in vanzările de export.

Planurile investitionale pentru anul viitor sunt
mai scazute decat cele ale anului precedent pentru
2008, insa investitiile nu se vor opri, peste jumatate
din repondenti anticipand nivele investitionale
comparabile pentru 2009. Acelasi lucru este valabil
si in privinta pietei de munca, unde peste 60 % din
repondenti anticipeaza mentinerea fortei de munca
in anul urmator.

***
SUMARUL REZULTATELOR

Increderea in afaceri: minim istoric
Pentru prima data in istoria Studiului Economic,

majoritatea intreprinderilor evalueaza climatul de
afaceri general mai degraba negativ decat pozitiv.
Totusi, 40% din repondenti anticipeaza un nivel
stabil al afacerilor pentru 2009. Situatia variaza
considerabil in marile economii europene. In Italia
si Franta, balanta este inca pozitiva, in timp ce
‘’increderea in afacere’’ este negativa in Germania,
Anglia, Spania si Olanda.

Cifra de afaceri generala: in scadere, dar
in continuare pozitiva

In ciuda declinului economiei reale, cifra de afaceri
este principalul indicator economic pozitiv, indicand
o bază de afaceri solidă. Cifre de afaceri pozitive,
dar mai scazute decat in prognoze sunt mai vizibile
in tarile din afara zonei Euro, precum in Bulgaria,
Polonia, Suedia si Romania decat in marile economii
ale zonei Euro (Germania si Franta).

Scaderea vanzarilor la produsele
autohnote scade optimismul oamenilor de
afaceri

Estimarile mari pentru 2008 nu s-au materializat
in economia reală, rezultatul direct fiind ca multe
afaceri europene asteaptă o scadere la vanzarile de
produse autohtone. O distinctie evidenta apare intre
sectorul serviciilor si cel de productie. Cel din urma
pare a fi mai expus la declinul economic general, in
special sectoarele imobiliare.

Declinul vanzarilor din exporturi:
provocarea consta in inversarea tendintei

In privinta exporturilor, asteptarile pe 2008 nu

au fost atinse in aproape nici o tara, asadar
perspectivele pe 2009 sunt considerabil scazute.
Incetinirea economica globală a provocat o scadere
generala a cererii pentru produsele europene. Mai
mult, exporturile europene catre SUA au fost lovite
de aprecierea continua a Euro in raport cu dolarul
american pe intrega perioada a anului 2008. In mod
ciudat, aproximativ 67 % din exporturile companiilor
Europene sunt intracomunitare.

Cresterea fortei de munca - mult
infranata

In contextual recentelor evenimente economice,
antreprenorii evalueaza cu multa prudenta situatia
pentru anul urmator, cu o cifra a balantei fortei de
munca in scadere pana la nivelul anului 2002.
Ramane de vazut in ce masura pietele de munca vor
fi afectate prezenta de criza economică; totusi,
aproximativ doua treimi din companiile chestionate
in acest Studiu considera că vor fi capabile să-si retina
forta de muncă in 2009.

Climatul investitional marcat de
incert i tudine

Studiuul arata ca perspectivele investitionale
pentru 2009 sunt incă pozitive insa, la un nivel
mult scazut. Peste jumătate din antreprenorii
chestionati anticipează ca nivelele lor de investitii
vor ramane constante, iar un sfert anticipează
investitii mai mari. In zona Euro, planurile de
investitii pentru 2009 stagnează iar balanta se
apropie de zero. Companiile din tarile non – euro
sunt intr-o situatie putin mai buna, inregistrand o
balanta peste media Studiului.

***
MESAJUL CAMEREI CATRE CONSILIUL

EUROPEAN
Prin prisma acestor rezultate, Pierre Simon,

Presedintele Eurochambres, a declarat: “Situatia este
grava si avem nevoie de masuri imediate pentru a o
contracara.  In perioadele de stagnare economică,
noi nu ne putem permite resemnare politică’’

 In mod special, Camera militeaza in relatia cu
Consiliului European din 11-12 decembrie, ca acesta sa:

· Sprijine interesele IMM-urilor si, in mod
neechivoc, sa sprijine Documentul pentru
Intreprinderile Mici;

· Extinda garantiile pentru IMM-uri si sa propuna
liniile generale pentru Fondul de Garantare European;

· Abordeze problematica platilor intarziate si sa
determine Statele Membre la reducerea platilor catre
administratiile publice la nivel lunar;

Grabeasca implementarea directivei serviciilor si
sa sustina Centrele Europene peste hotare, sa
faciliteze accesul pe pietele interne si internationale,
deopotriva.

Intregul Studiu Economic EUROCHAMBRES poate fi
descarcat de pe www.eurochambres.eu/content/

default.asp?PageID=1&DocID=1473

COMERŢ CA ÎN
FEUDALISM

În ultimul timp am asistat în media
românească la dezbateri aprinse legate
de relaţiile comerciale dintre producătorii
români și dealerii marilor magazine din
România. Dezbaterile din media nu au
clarificat care sunt nemulţumirile
producătorilor români faţă de modul în
care sunt trataţi producătorii români, in
special cei din industria alimentară de
dealerii marilor magazine din România

Acest fenomen din lumea afacerilor,
neîntâlnit până în acești ani, m-a
determinat să încerc să fac o analiză
economico – financiară a modului în care
se fac afacerile comerciale în România.
De aceea, știind că circulaţia mărfurilor
în orice stat cu economie de piaţă normală
și funcţională, se desfășoară pe baza
contractelor comerciale, am căutat să
intru în intimitatea lor, așa cum se concep
și se respectă în relaţiile comerciale din
ţara noastră.  Astfel am abordat
contractele comerciale dintre
producătorii de produse agroalimentare
și marile magazine – hiper și super market
– cu capital străin sau românesc.

Dar, mai înainte să ne reamintim  ce
prevăd legile românești să se realizeze
acest transfer de produse, bunuri sau
servicii de la un proprietar/producător la
alt proprietar/comerciant sau consumator
în mod legal și etic. Codul civil definește
că vânzarea – cumpărarea este un
contract prin care una din părţi
vânzătorul strămută proprietate unui
bun al său asupra celeilalte părţi –
cumpărătorul – care se obligă ca în
schimb să plătească vânzătorului preţul
bunului vândut (art. 1294).

În Codul Comercial sunt cuprinse
normele juridice prin care se
reglementează aspectele specifice
vânzării – cumpărării comerciale. Actul de
vânzare – cumpărare se realizează având
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COMERŢ CA ÎN FEUDALISM
la bază contractul de vânzare –
cumpărare comercială care este strâns
legat de producţia de mărfuri și constituie
instrumentul juridic prin care se realizează
circulaţia mărfurilor. Prin mijlocirea acesteia,
mărfurile ajung de la producător la
consumator.

Legea 469 din 9 iulie 2002 (actualizată până
la 26 noiembrie 2006) privind unele măsuri
pentru întărirea disciplinei contractuale,
prevede: „Prezenta lege se aplică tuturor
contractelor încheiate pentru realizarea
actelor de comerţ de către agenţii economici,
comercianţi, persoane juridice, denumite în
continuare părţi contractante, indiferent de
forma de proprietate (art. 1, al. 1).

„ Părţile contractante vor întreprinde toate
diligenţele pentru stipularea de clauze care
să asigure realizarea obiectului contractului”
(art. 2, alin. 1).

„Contractul trebuie să cuprindă în mod
obligatoriu, în funcţie de natura sa, clauze
contractuale referitoare la: obiectul
contractului, obligaţiile ce revin părţilor în
derularea contractului, condiţiile de livrare
și de calitate a bunurilor și/sau serviciilor,
termenele, modalităţile de plată și de
garantare a plăţii preţului, instrumentele de
plată și clauzele de consolidare a preţului în
condiţiile inflaţiei și devalorizării, riscul
contractual, forţa majoră, precum și modul
de soluţionare a eventualelor litigii apărute
în legătură cu derularea și executarea
contractului”. (art. 2, alin. 2).

În continuare legea face trimitere la unele
obligaţii ale părţilor contractante:

- privind obligaţia efectuării tuturor
plaţilor la data scadentă stabilită conform
contactului.

- la plata penalităţilor pentru
neîndeplinirea obligaţiilor la termenele
convenite.

- condiţiile în care se sistează plăţile
- instrumentele de plată, ș.a
De asemenea, legea prevede modul prin

care se pot recupera creanţele și
contravenţiile care se sancţionează,
nerespectarea unor dispoziţii prevăzute în
contracte cu acordul părţilor sau impuse de
lege sau alte acte normative legale.

Normele juridice prin care se
reglementează aspectele specifice
contractului ce vânzare – cumpărare
comercială, așa cum am subliniat mai înainte,
sunt cuprinse în Codul Comercial, iar regulile
generale ale vânzării – cumpărării comerciale
sunt aceleași ca și la vânzările – cumpărările
civile, reglementate de Codul Civil.

Această introducere am făcut-o nu în scop
didactic, ci de a aminti cititorilor interesaţi

aflaţi ca operatori în comerţul nostru care
sunt actele normative care sunt obligatorii în
aplicarea și respectarea lor.

Problema care se pune este dacă aceste
acte normative sunt respectate acum de către
operatorii economici din România, mai ales
de cumpărători, dar și de vânzători, astfel
încât să nu existe abateri de la legislaţie,
care să conducă la acte de comerţ nelegale
și inechitabile pentru părţile contractante

Urmărind această problemă am constatat,
că în majoritatea cazurilor, prevederile codului
comercial și a legii 469/2002, nu se respectă.
În circulaţia mărfurilor/produselor/serviciilor,
nu există, în toate cazurile, contracte de
vânzare – cumpărare comerciale între
vânzători și cumpărători. Iar acolo unde se
găsesc ele nu sunt respectate sau sunt
utilizate numai în cazuri extreme, cum sunt
litigiile. Contractul nu mai este un act care
să reflecte voinţa părţilor. De obicei, o parte
impune punctul său de vedere în favoarea să
și în detrimentul celeilalte părţi. În acest caz
cu eludarea codului civil sau comercial.

Dar situaţia din comerţul romînesc care a
devenit un caz de dezbatere prin intermediul
mass – mediei, din cauză că relaţiile între
vânzători și cumpărători, între producătorii
români și cumpărătorii – dealeri ai marilor  -
hiper și super – magazine din România, ca
reprezentante ale unor reţele internaţionale
au intrat într-un impas grav, punând în pericol
industria noastră  prin condiţiile unilaterale
pe care le-a impus acestora.

Pentru documentare am luat în studiu
câteva contracte de vânzare – cumpărare din
domeniul industriei alimentare unde de fapt
se petrec cele mai grave deviaţii de la legea
contractelor. Ce cuprinde un astfel de
contract de vânzare – cumpărare care apare
în relaţia vânzător – cumpărător? Ele apar
sub diferite forme și denumire: „Contract
cadru de achiziţie, contract de livrare de
mărfuri  și prestări servicii”, „Condiţii
generale de achiziţii și afaceri”, ș.a. Toate
aceste documente sunt emise de beneficiar/
cumpărător și impuse vânzătorului/
furnizorului sub ameninţarea că numai sub
această formă impusă de beneficiar se
semnează transferul bunurilor/serviciilor de
la o persoană juridică la alta. Niciunul din
aceste contracte nu face trimitere la legea
469/2002 – actualizată – privind unele măsuri
pentru întărirea disciplinei contractuale.
Unele din aceste documente, totuși, fac
trimitere la Codul Civil Român, dar în scopul
de impune punctul de vedere propriu al
cumpărătorului prin încălcarea legii.  Acesta
are un caracter imperativ pentru vânzător,
care trebuie să accepte condiţia impusă de
cumpărător. De exemplu, într-un contract, se

prevede că: „Conform legislaţiei în vigoare,
furnizorul  oferi garanţie pentru toate lucrările
efectuate. Această prevedere este valabilă
cu excluderea prevederilor Codului Civil
Român (art. 1336 și următoarele)”.

Contractele sunt însoţite de o multitudine
de anexe. Ele condiţionează derularea
contractului prin condiţionări protecţioniste
pentru beneficiar/cumpărător. Câteva
exemple de prevederi: „furnizorul se obligă
să livreze beneficiarului produsele indicate
în Anexa 2, pe baza de comandă scrisă emisă
de beneficiar. Produsele/bunurile care fac
obiectul contractului sunt specificate în anexa
intitulată „Lista produselor” denumită în
continuare anexa 2”. Dar anexa 2 lipsește cu
desăvârșire. Anexa este înlocuită de comenzi
prin telefon sau liste de produse, nesemnate,
neștampilate, fără trimitere la din contract.

Alt exemplu: pentru livrarea produselor se
prevede: „Livrarea și predarea produselor  ce
fac obiectul prezentului contract se realizează
de către Furnizor la termenele stabilite de
părţi  conform Graficului de livrări cuprins în
Anexa 3”. Și în acest caz lipsește anexa 3.
Dar în anexa 4 – intitulată Penalităţi – sunt
prevăzute penalităţi pentru termenul de
livrare, pentru cantităţi nerespectate de
termene, livrări incomplete, ș.a care sunt
penalizate de la 100 - 1.000  euro.

„Dacă Furnizorul nu respectă termenele de
livrare a produselor și condiţiile indicate prin
Anexa 3, acesta este obligat la plata de
penalităţi de întârziere în cuantumul prevăzut
la anexa 7. De reţinut că anexele 2 și 3, ca și
altele până la anexa 6, nu sunt atașate la
contract și dacă nu sunt semnate o dată cu
contractul, lăsând la mâna beneficiarului
dreptul de a decide unilateral condiţiile și
clauzele contractuale, penalităţile, fără ca
furnizorul să aibă posibilitatea de a se apăra

Unii beneficiari, în caz de litigii, discută
penalizările și, conform anexelor care se scot
pe masă, cer să se plătească penalităţi sau
bonusuri din partea furnizorului în favoarea
sa sau aplică automat scăzând, din factură,
penalitatea/bonusul cerut.

Alţi beneficiari/cumpărători au elaborat tot
felul de înţelegeri și anexe care stipulează
obligaţii care conduc la transformarea
furnizorului într-un executant, care din
afacerea de vânzare – cumpărare, va pierde
totdeauna, alături de furnizorii de materii
prime. De fapt, în acest lanţ, de la
producătorul de materii prime și până la
fabricantul de produse finite, o bună parte
din aceste reţineri din valoarea ce trebuie nu
o achită dealerii, o suportă producătorul de
materii prime și beneficiarul final –
consumatorul final al produselor.

Toate aceste „contracte” cuprind în
totalitate obligaţiile furnizorului și aproape
de loc răspunderile beneficiarilor (cum se

Continuare în pag. a  7-a
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Retrospectiva anului expoziţional 2008 în Maramureș
În baza noii legi a camerelor de comerţ din România, nr.

335/2007, una din atribuţiile principale ale Camerelor de
Comerţ este - „organizarea și administrarea târgurilor,
expoziţiilor, saloanelor, forumurilor de afaceri, acţiuni de
parteneriat economic în ţară și în străinătate, în locaţii
proprii, concesionate sau închiriate”. Activitatea expoziţională
a Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș, pe perioada
anului 2008, a fost una de succes și de mare folos atât
mediului de afaceri al judeţului cât și locuitorilor acestuia.
În continuare dorim să trecem în agendă cele mai frumoase
realizări obţinute în cadrul fiecărui târg cât și noutăţile
acestora.

Nunta de la A la Z 2008
În colaborare cu Mon Mariage, CCI Maramureș a organizat

în perioada 15 - 17 februarie 2008 cea de a doua ediţie
a expoziţiei cu vânzare “Nunta de la A la Z”.

La cea de-a doua ediţie expoziţia s-a desfășurat pe o
suprafaţă de 1600 mp în creștere cu 60% faţă de ediţia
precedentă și au participat peste 35 de firme în creștere
cu 45% faţă de anul trecut, din următoarele judeţe: Neamţ,
Satu Mare, Dolj, Mureș și Maramureș.

Noutatea evenimentului a fost includerea în partea cultural
artistică a orelor de dans pentru vizitatori, organizate de
către cele mai cunoscute cluburi de dans din judeţ.

MaraMedica 2008
Împreună cu Compania Farmaceutică AC Helcor în calitate

de sponsor al evenimentului, CCI Maramureș a organizat în
perioada 21- 23 februarie, ce-a de-a V-a ediţie a expoziţiei
MaraMedica, unde au participat un număr de 60 de firme,
din România (judeţele Maramureș, Sălaj, Brașov, Bistriţa,
Constanţa Arad, Timiș, Cluj, Mureș, Satu Mare, Bacău,
Neamţ și Municipiul București) și Ungaria, acoperind o
suprafaţă de 1600 mp.

În acest an, în programul
evenimentului a fost introdus un
seminar de sine stătător intitulat:
“Medicina complementară cu
resurse terapeutice naturale.
Modalităţi de abordare”.
Considerăm că prin acest act de
curaj, am reușit să deschidem
“poarta” prin care să se oficializeze
și la noi medicina și farmacia
alternativă, așa cum se întâlnește
în restul lumii.

Am reușit să ajungem cunoscuţi

pe plan naţional printr-un parteneriat realizat încă de la prima
ediţie cu: Universitatea de Medicina si Farmacie ‘Iuliu
Haţieganu’ Cluj Napoca, Casa de Asigurări de Sănătate
Maramureș, Colegiul Medicilor Dentiști, Colegiul Medicilor
Maramureș, AMSPPR Ardeal-Nord, Autoritatea de Sănătate
Publică, Colegiul Farmaciștilor, Societatea Judeţeană de
Medicina Familiei, Spitalul Judeţean de Urgenta Baia Mare.

MATECON - SILVAMAR-MOBART 2008
În perioada 28-30 martie, au fost organizate expoziţiile

Matecon ediţia a XIV-a, și Silvamar Mobart ediţia a XI-a.
În acest an ca o noutate a fost organizată ediţia I a

“Salonului Imobiliar”, la care au participat 6 agenţii imobiliare
din Baia Mare și Sighetu Marmaţiei și un dezvoltator de
zonă rezidenţială.

Totodată cu ocazia acestei manifestări, CCI Maramureș,
și-a arătat sprijinul pentru instituţiile de învăţământ
asigurându-le spaţii de expunere unde și-au putut arăta
realizările de profil ale elevilor. Astfel s-au putut vedea
standurile Colegiului Economic “Nicolae Titulescu” prin
prezenţa celor două firme de exerciţiu Decostar SRL și Ideal
SRL, al Colegiului Naţional “Anghel Saligny” și al Liceului de
Artă.

TÂRGUL OFERTELOR EDUCAŢIONALE
2008

„Târgul ofertelor educaţionale” ale liceelor desfășurat
în perioada 9-10 mai 2008 și aflat la ediţia a VI-a s-a
bucurat de un real succes atât din punct de vedere al
participării elevilor de clasa a VIII-a care era de fapt grupul
ţintă a acţiunii dar și ca participare a unităţilor liceale
ofertante. Noutatea acestei ediţii a fost organizarea primei
ediţii a “Salonului Didactica”, salon la care au participat
6 firme care au expus material didactic si respectiv

mobilier școlar.
Ca si organizatori ne propunem

să îmbunătăţim standardul
expoziţiei, să sprijinim real tânăra
generaţie în ceea ce privește
orientarea școlară și profesională
pentru a-și dezvolta o cariera de
succes, și totodată să sprijinim
cadrele didactice și instituţiile
școlare în alegerea de materiale
didactice care să fie potrivite
elevilor.

Continuare în pag. a  4-a
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UE VINE LA TINE ACASĂ și
TURISM-TRADIŢII-CULTURĂ

2008
În zilele de 22-23 mai 2008, s-au

desfășurat evenimentele: UE vine la
tine acasă - Forum pentru IMM-uri -
ediţia a III-a și Turism-Tradiţii-Cultură
- ediţia a V-a. Evenimentele au fost
organizate în parteneriat oficial cu
Ministerul pentru IMM, Comerţ,
Turism și Profesii Liberale
(MIMMCTPL).

Reprezentantul MIMMCTPL, Dl.
director Emil Octavian Ionescu, a
apreciat organizarea
evenimentelor subliniind rolul
deosebit de important al acestora
pentru oamenii de afaceri în
instruirea și informarea lor
permanentă pentru reușita
afacerilor lor și a asigurat pe toţi
cei prezenţi la deschidere, de
disponibilitatea instituţiei pe care
o reprezintă de a prelua din partea
mediului de afaceri propunerile,
sugestiile de îmbunătăţire a activităţii
pentru dezvoltarea unui mediu de
afaceri prietenos.

În cadrul acestor evenimente au fost
organizate două seminare, unul
dedicat prezentărilor de surse de
finanţare pentru IMM-uri, inclusiv
pentru promovarea potenţialului
turistic - “Surse de finanţare pentru
IMM”, cel de al doilea - “Oportunităţi
de cooperare româno-maghiare în
protecţia mediului”, seminar organizat
de Biroul Comercial al Ambasadei
Republicii Ungare la București și CCI
Maramureș, în colaborare cu
Ministerul Mediului și Apelor al
Republicii Ungare și cu Asociaţia
Prestatori lor de Servici i și
Producătorilor de Utilaje pentru
Protecţia Mediului din Ungaria.

Prezentările din cadrul seminarelor
au fost urmate de discuţii bilaterale în

cadrul cărora reprezentanţii firmelor
maramureșene și-au prezentat
proiectele, intenţiile de colaborare
pentru dezvoltarea în comun cu
partenerii din Ungaria a unor proiecte
pe probleme de protecţia mediului. La
finalul seminarelor s-a concluzionat că
organizarea unor astfel de evenimente
nu trebuie să rămână singulară.

RIVULUS DOMINARUM
2008

Această a XVI-a ediţie a Expoziţiei
Târg „Rivulus Dominarum” este a doua
ediţie ca eveniment în cadrul pieţei
interne a Uniunii Europene.
De aceea pregătirea si
desfășurarea ei a impus si
a obligat CCI Maramureș pe,
organizatorii evenimentului,
să reconstituie conceptul de
expoziţie, transformându-l în
totalitate în expoziţia cu
vânzare/târg al bunurilor de
consum.

Deschiderea expoziţiei, a
avut loc în data de
26.09.2008 și s-a bucurat
de prezenţa personalităţilor
din municipiu, ca doamna
prefect Bondi Gyongyike, domnul primar
Cristian Anghel, cât și a domnului
președinte Andras Sziraki al Camerei

de Comerţ si Industrie Jasz-
Nagykun-Szolnok.

La această ediţ ie au
participat peste 50 de
expozanţi din România -
Maramureș, Satu Mare,
București, Cluj, Arad, Timiș
și din Ungaria și-au prezentat
ultimele noutăţi în oferta lor
de produse și servicii.

Noutatea absolută a
acestei ediţii a constituit-
o  Tombo la  R i vu lus
Dominarum care a avut

extrageri din oră în oră și ale cărei
premi i  au depășit valoarea de
8500 lei.

TÂRGULUI FIRMELOR DE
EXECITIU “RIVULUS

DOMINARUM TINERET”
În perioada 5-7 decembrie 2008 a

fost organizată cea de a doua
ediţie a Târgului firmelor de
exerciţiu “Rivulus Dominarum
Tineret”, de către Colegiul
Economic “Nicolae Titulescu” cu
susţinerea Camerei de Comerţ
și Industrie Maramureș. la
Centrul de Instruire și
Marketing al CCI Maramureș.
Efortul organizatoric a fost
sprijinit, cu deschidere și chiar
cu entuziasm, de către Camera
de Comerţ ș i  Industr ie
Maramureș, prin parteneriatul
încheiat și oferirea spaţiului
expoziţional de la Centrul de

Instruire și Marketing. Faptul că la
această ediţie spaţiul expoziţional a
fost dublat, pentru a da posibilitatea
unui număr de 46 de firme să-și
prezinte oferta, ne dă încredere în
viabi l i tatea acestui proiect, ne

întărește convingerea că târgul din
anul 2008 este doar un pas într-un
lung șir de ediţii viitoare ale TÂRGULUI
FIRMELOR DE EXERCIŢIU RIVULUS
DOMINARUM TINERET.

***
Dintre problemele cu care CCI

Maramureș s -a confruntat în
organ izarea even imente lor
menţionate, principala problemă o
constituie vizitatorii acestor târguri,
în mod deosebit cei specializaţi pe
profilul fiecărei manifestări dar și cei
nespecializaţi pentru că în activitatea
de prospectare a pieţei eșantionul
pentru sondaj î i cuprinde și pe
aceștia.
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Bursa Română de Mărfuri
Terminal Maramureș

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

REALIZĂRI BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI ÎN ANUL 2008

Anul 2008 a însemnat
pentru BRM o nouă
recunoaștere a
avantajelor reprezentate
de mecanismele bursiere
și o dezvoltare a ringurilor
Pieţei la disponibil a BRM:
ringul produselor petroliere,
ringul energiei electrice,
ringul contractelor de
procesare combustibil, ringul
gazelor naturale, ringul
cărbunelui, ringul cerealelor,
ringul mărfurilor generale,
ringul materialelor de
construcţii și ringul legumelor
și fructelor.

BRM este in momentul de
fată singurul administrator al
unei Pieţe la disponibil,
piaţă prin intermediul căreia,
atât autorităţile
contractante, cât și
societăţile comerciale pot
achiziţiona mărfuri cu un
grad înalt de standardizare
sau diverse categorii de
materii prime.

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

Piaţa licitaţiilor
administrată de BRM este
organizată în vederea
efectuării de tranzacţii și
încheierii de contracte pentru

vânzări și achiziţii de
mărfuri, servicii sau lucrări.
Prin intermediul acestei
pieţe, BRM oferă consultanţă
în achiziţii, inclusiv în
domeniul achiziţiilor publice.
folosindu-se de bogata sa
experienţă din acest
domeniu. În calitate de
consultant, BRM oferă
următoarele servicii:

- întocmirea programului
anual al achiziţiilor publice
(estimarea bugetelor anuale,
întocmirea calendarului
procedurilor, încadrarea în
coduri CPV, alegerea tipului
de procedură)

- stabilirea criteriilor de
calificare și selecţie a
ofertanţilor

- e l a b o r a r e a
documentaţiilor de atribuire
(întocmirea fișei de date a
achiziţiei)

- stabilirea specificaţiilor
tehnice și a clauzelor
contractuale

- cooptarea de experţi
pentru aspecte legate de
specificaţiile tehnice

- 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 proceselor
verbale de deschidere, a
rapoartelor procedurilor și a
comunicărilor către ofertanţi

-soluţionarea contestaţiilor
formulate de ofertanţi

BRM ÎN CIFRE
Anul 2008 a reprezentat

pentru BRM și extinderea
portofoliului de clienţi. Un
număr de aproape 2.400
tranzacţii au fost
organizate la sediile
terminalelor din ţară și la
sediul central BRM, valoarea
contractelor încheiate

cifrându-se la aproximativ
2.100 milioane lei .

Recordul lunar de
tranzacţionare, pe Piaţa
licitaţiilor, a fost înregistrat
în luna decembrie, când
valoarea contractelor
încheiate s-a cifrat la
aproximativ 385 milioane
lei, iar pe Piaţa la
disponibil, recordul a fost
înregistrat în luna iulie, când
valoarea de tranzacţionare a
fost de aproape 90
milioane lei .

Produse tranzacţionate
în anul 2008 pe Piaţa

licitaţiilor , s-au atribuit
contracte de:

- achiziţii de lucrări de:
r e p a r a ţ i i / m o d e r n i z ă r i
capitale clădiri; reparaţii și
întreţinere ascensoare,
instalare reţea electrică,
modernizare a vagoanelor de
tren,

- achiziţii de servicii de:
pază, curăţenie și întreţinere
spatii, medicina muncii,
monitorizare a presei,
evaluare terenuri, control și
inspecţie pentru produse
petroliere, exploatare și
reparaţii tehnice curente la
castele de apă, operaţii de
‘mentenantă pentru
instalaţiile de aclimatizare,
realizarea de proiecte
tehnice și studii de
fezabilitate pentru
alimentare cu apă

- achiziţii de: medicamente
și materiale
s a n i t a r e , e c h i p a m e n t e
informatice și electronice,
sisteme de calcul, birotică,
lemne de foc, acumulatoare
pentru locomotive și
vagoane, saboţi de frână
pentru vagoane de marfă,
elemente mobilier, geamuri
pentru vagoane și
locomotive, extinctoare, filtre
de ulei, piese de schimb,
rame electrice, materiale
igienico sanitare,

echipamente de protecţie
- vânzări de: vagoane și

locomotive, deșeuri feroase
și neferoase, imobile, utilaje
de salubrizare, autovehicule

Pe Piaţa la disponibil,
s-au tranzactionat, în
principal: combustibil lichid,
motorină Euro 4 și benzină
sub formă de carburant auto
pe cârd, diverse tipuri de
uleiuri, materiale de
construcţii, legume și fructe.

Terminale BRM
Valoarea totală a celor

aproape 2.000 tranzacţii
organizate în anul 2008 la
sediile terminalelor BRM a
atins pragul de 400 milioane
lei. Dintre acestea, ponderea
principală o deţine Piaţa
licitaţiilor, unde s-au
înregistrat aproape 1.500
tranzacţii însumând o valoare
de 250 milioane lei.

Pentru Terminalul
Maramureș al Bursei Române
de Mărfuri anul 2008 a
însemnat consolidarea și
dezvoltarea activităţilor în
acordarea de consultanţă și
aplicarea procedurilor pentru
achiziţiiile de produse,
servicii și lucrări pentru
autorităţile contractante
maramureșene.

Achiziţiile publice
organizate de Terminalul
Maramureș s-au derulat
corespunzător contractelor
încheiate cu autorităţile
contractante , constituind un
motiv în plus pentru a apela
la serviciile BRM.

Pentru realizarea
tranzacţiilor în condiţii de
maximă eficienţă, contactaţi
specialiștii BRM – Terminal
Maramureș  - punct de lucru
al BRM administrat de
Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș la
sediul CCI Maramures din B-
dul Unirii nr. 16 sau la tel.
221510, fax 225794.
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CENTRUL DE INSTRUIRE, PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ

În cadrul Academiei de
Management Maramureș Camera de
Comerţ și  Industrie Maramureș
organizează următoarele cursuri  în
domeniul Sistemului de Management
al Calităţii:
� Auditor Intern pentru Sisteme de

Management al Calităţii conform
standardului ISO 9001:2000 – 25-27
februarie 2009

Scopul modulului de curs este
prezentarea procesului de audit intern
începând de la planificare, prin
executarea auditului la faţa locului, până
la analiza acţiunilor corective, de a da
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.

Subiecte abordate:
♦ Cerinţe ale standardului ISO

9001:2000, resp. ISO 19011:2002
♦ Așteptări ale organismului

de certificare
♦ Pregătirea, derularea,

documentarea auditului
♦ Tehnici de audit,

prelucrarea informaţiilor
♦ Rapoarte de

neconformităţi, raport de audit.

�  Auditor Intern  pentru
Sisteme de Managementul
siguranţei produsului
alimentar conform ISO
22000:2005, respectiv ISO 19011:2002
– 01-03 aprilie 2009

Această instruire este recomandată
persoanelor care fac / vor face parte din
echipa de audit intern pentru sisteme de
managementul siguranţei produsului
alimentar a unei organizaţii care are în
curs de implementare și certificare un
sistem de management al siguranţei
produsului alimentar conform
standardului ISO 22000.

Tematici abordate:

Planificarea cursurilor trimestrul I 2009
♦ Cerinţe ale

standardului ISO 22000,
resp. ISO 19011:2002
♦ Procedura de

certificare
♦ P r e g ă t i r e a ,

d e r u l a r e a ,
documentarea auditului
♦ Tehnici de audit,

prelucrarea informaţiilor
♦ Rapoarte de neconformităţi, raport

de audit
Mentionăm faptul că auditorul intern

poate efectua și audit la furnizorii firmei
sale.

***
De asemenea Camera de Comerţ și

Industrie Maramureș organizează
cursuri  autorizate de Consi l iul
Naţional de Formare Profesională a
Adulţilor:
� Curs de in iniţiere Agent Imobiliar –

începând cu 02 februarie 2009

Acest curs cuprinde toate informaţiile
de care aveţi nevoie, pentru a cunoaște
acţiunile și activităţile pe care trebuie să
le întreprindă un Agent Imobiliar, pentru
finalizarea cu succes a contractelor. În
același timp, cursul oferă posibilitatea
însușirii / înţelegerii modului de
parcurgere a etapelor de organizare,
management, marketing și evaluare a
serviciilor ofertate.

Modulele parcurse sunt: Cadru Juridic;
Marketing, comunicare, tranzacţionare;

Evaluare imobiliară,
Limba engleză,
Utilizare calculator,
Notariat.

La finalul cursului
absolvenţii vor primi
un certificat de
absolvire cu
r e c u n o a ș t e r e
naţională, eliberat de
Ministerul Muncii,

Familiei și Protecţiei Sociale și Ministerul
Educaţiei, Cercetării și Tineretului.

�  Curs de specializare Inspector de
Specialitate Protecţia Muncii  –
începând cu data de 09 februarie 2009

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

angajatorul are obligaţia de a
desemna unul sau mai mulţi
angajaţi, pentru a se ocupa de
activităţile de protecţie și
activităţile de prevenire a
riscurilor profesionale.

Cursurile se desfășoară
zilnic, de luni până joi,
începând cu ora 1600, la sediul
Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș, Bd. Unirii nr. 16

�  Curs de perfecţionare
Inspector Resurse Umane –

martie 2009
Cursurile se desfășoară zilnic, de luni

până joi, începând cu ora 1600, la sediul
Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș, Bd. Unirii nr. 16. Cursurile
vor fi susţinute de lectori autorizaţi de
Ministerul Muncii, Familiei și Protecţiei
Sociale. 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.

Pentru informaţii suplimentare nu
ezitaţi să ne contactaţi la sediul CCI
Maramureș, la telefon 0262 221510, fax
0262 225794, sau prin email la
cci_mm@ccimm.ro.
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Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, prin compartimentul Biblioteca
Info oferă operatorilor economici și
persoanelor fizice interesate posibilitatea
de a consulta publicaţii pe domenii de larg
interes:
� Cărţi din domeniul economic și juridic
� Cataloage cu adrese de firme, din ţară

și străinătate, ce oferă posibilitatea iniţierii
de noi afaceri
� Studii, cercetări și rapoarte
� Publicaţii ale unor instituţii din

România și din lume
� Publicaţii din străinătate din diverse

domenii
� Colecţii de ziare si reviste din

domeniile economic, juridic, tehnic, din tara
***

� Spre exemplificare, enumerăm o
parte din publicaţiile de actualitate
cuprinse în Biblioteca Info:

Publicaţii din ţară
� Topuri ale firmelor

- Topul Naţional al Firmelor , ediţia a
XV-a, 2008 - editat de Camera de Comerţ
și Industrie a României

- Topul Judeţean al Firmelor Bistriţa
Năsăud ediţia 2008, editat de Camera de
Comerţ, Industrie și Agricultură Bistriţa-
Năsăud

- Topul Companiilor din Judeţul Vâlcea
2007, editat de Camera de Comerţ și
Industrie Vâlcea

BIBLIOTECA INFO a C.C.I. Maramureș

- Topul Firmelor din Judeţul Bihor -2007,
editat de Camera de Comerţ și Industrie
Bihor

- Topul Firmelor din Judeţul Prahova
2008, editat de Camera de Comerţ și
Industrie Prahova

- Topul Firmelor din Judeţul Caraș-Severin
2007 - editat de Camera de Comerţ și
Industrie Caraș-Severin

- Topul Societăţilor Comerciale din
Judeţul Satu Mare 2007 - editat de
Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură
Satu Mare
� Cataloage pe diverse domenii de

activitate

- Cum să faci afaceri cu UE - ghid
electronic menit să ofere sprijin în domeniul
afacerilor, organizaţiilor și întreprinderilor
interesate de informaţii la obiect despre
cum să faci afaceri cu UE - editat de Voka-
Camera de Comerţ și Industrie și Camera
de Comerţ și Industrie a României

- Buletinul Oficial al Camerei de Comerţ
și Industrie a României, Trimestrul III, 2008
- editat de Camera de Comerţ și Industrie
a României

- Ghid Turistic Caraș-Severin 2008,
editat de Camera de Comerţ și Industrie
Caraș Severin

- Difuzia Tehnologică - Managementul
proiectelor tehnologice; De la inovare la
transferul și difuzia tehnologiei, editat de
CDIMM Maramureș

autointitulează). De exemplu, un contract, la capitolul „Obligaţiile
părţilor” cuprinde 16 obligaţii ale furnizorului și niciuna ale
beneficiarului. Oare beneficiarul nu are nicio obligaţie? Este absolvit
de vreun act normativ? Astfel, beneficiarul impune furnizorului
semnarea unui „contract” cu obligaţii unilaterale!

Să mai vedem și alte instrumente de „subordonare” a furnizorilor.
Dar unele companii multinaţionale – hiper sau super marketuri –

folosesc ca documente anexe la contracte, anexa intitulată
„Înţelegere anuală”,  care face parte integrantă din contract și
care preia toate obligaţiile părţilor. Ce cuprindere această „Înţelegere
anuală”. Denumirea furnizorului, manager de sortiment, cifra de
afaceri, termen de plată, scadenţa, rabat pe factură permanent și
rabat pe reclamă. Alte servicii1: amenzi; penalizări; servicii comandă
minimă; compensare acţiune; compensarea deteriorării; servicii
impulsionare vânzări; notă credit; exclusivitate; servicii menţinere în
sortiment. Bonusuri: sunt 6 tipuri de bonusuri crescătoare și 1 bonus
de bază (%); Alte servicii2: servicii deschidere filială (200 euro/filială);
servicii listare (50 euro/articol/filială); servicii menţinere în sortiment;
servicii Firma Club; servicii administrare sortiment; servicii plasare
secundară; servicii plasare la casă; servicii sonorizare în magazin;
servicii promovare vânzări.

Servicii reclamă: reclamă de bază, reclamă de pliant, reclamă
outdoor, recalmă radio, reclamă presă, reclamă TV

Pentru toate aceste „servicii” vânzătorul/furnizorul trebuie să achite
pe baza unei facturi de compensare sau se scade din factura de
livrare produse sub forma unui bonus de la 2 % până la 30 %

Toate aceste anexe, înţelegeri sau cum mai sunt botezate au
caracter obligatoriu și confidenţial. Dacă furnizorul nu este de acord
cu precizarea  „se acceptă de comun acord” este liber să se retragă
din afacere. Prin această presiune din partea cumpărătorului/
beneficiarului, producătorii români sunt obligaţi să accepte cele mai
necomerciale afaceri. Are de ales între a fi producător și furnizor sau
a închide fabrica.

Și pentru acest „jaf cu acte în regulă”, deocamdată, nu se sesizează
nimeni în România. Nici Ministerul Finanţelor, nici Ministerul
economiei, nici Consiliul Concurenţei, nimeni.

Marile magazine nu pierd nimic dacă producătorii români se retrag
și/sau falimentează. Au furnizori din afara ţării și astfel se
aprovizionează prin import de produse similare din statele UE sau din
afara UE, ţări în care producătorii de materii prime pentru industria
alimentară sunt ajutaţi prin subvenţii substanţiale pentru produsele
destinate exportului. Ei își pot permite să practice preţuri de dumping.
Aceste produse importate în România sunt ajutate și de raportul leu
– euro și leu – dolar, pentru că le face să fie competitive în raport cu
produsele românești.

Trebuie să facem ceva să sprijinim producătorii români în acest
domeniu important al dezvoltării economiei noastre, atât pentru
promovarea produselor, cât și pentru oprirea jafului de către firmele
multinaţionale de dealeri, care au introdus în România un comerţ
discriminator și de monopol. Cred că așa ceva acești „domni” nu fac
în ţările lor de origine unde pentru astfel de „înţelegeri” și „anexe”
impuse, ar fi clienţi ai justiţiei și organelor de control.

Dar, mai trist este că s-au aliniat la acest stil de comerţ și unele
firme românești de dealer și aplică același comportament faţă de
partener, faţă de clienţi și faţă de lege, un comportament de capitalist,
care nu are cultura economiei de piaţă reală și care funcţionează pe
baza legilor scrise sau a celor nescrise ale bunului simţ.

- Inovarea - Sursă de dezvoltare
antreprenorială; Inovarea tehnologică, editat
de CDIMM Maramureș

Publicaţii străine:
- “Top 100 2008 of Barsod-Abauj-

Zemplen County - Top 100 al Companiilor
din regiunea ” Barsod-Abauj-Zemplen 2008
editat de ITDH Trade Development Project

- “Czech Exporters and importers 2009”
- Catalogul companiilor importante din Cehia
exportatoare și importatoare, în variantă
electronică

***
� Materiale comercializate prin

Biblioteca Info:
-“Topul Firmelor din Judeţul Maramureș-

2007”, Ediţia a XV-a , (100 RON -  CD) .
Publicaţie apărută în septembrie 2008,
pornește de la analiza economică financiară
a tuturor societăţilor comerciale din judeţul
Maramureș înregistrate la Registrul
Comerţului, pe baza datelor raportate în
bilanţurile contabile înregistrate la Direcţia
Generală a Finanţelor Publice.

- “Breviarul Societăţilor Comerciale din
Judeţul Maramureș” - an 2007, ediţia a
IV-a (50 RON - CD).

***
Accesul la Biblioteca Info pentru

consultarea materialelor tipărite este gratuit
pentru f irmele membre ale C.C.I.
Maramureș și contracost pentru persoanele
fizice și firmele nemembre interesate.

Urmare din pag. a 2-a

COMERŢ CA ÎN FEUDALISM
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Aproape tot ce ne înconjoară și este făcut de mâna omului, au “în
spatele lor”, mai mult sau mai puţin, standarde. Dintre toate
standardele, cel mai solicitat standard este binecunoscutul standard
internaţional ISO 9001, care a fost adoptat de majoritatea ţărilor și
care precizează Cerinţele unui Sistem de management al
calităţii. Lansat iniţial în anul 1987, standardul a fost modificat în
anii 1994 și 2000, iar în noiembrie 2008 s-a lansat a patra ediţie.

Importanţa standardizării , dar mai ales a calităţii în
dezvoltarea economică, a canalizat activitatea CCI Maramureș care s-
a materializat concret prin:

- crearea unui Centru Zonal de Informare și Vânzare în
domeniul standardizării, în parteneriat cu autoritatea naţională
în domeniu, Asociaţia de standardizare din România - ASRO;

- implementarea unui Sistem de management al calităţii (SMC)
în conformitate cu ISO 9001 și certificarea lui cu TUV Rheinland
România .

La fel, firmele și instituţiile din jud. Maramureș, au tratat și tratează
cu interes aceste două domenii. De la înfiinţarea Centrului  Zonal de
Informare, în anul 2004, Maramureșul se clasează constant în primele
10 judeţe în materie de procurare standarde (Drumul spre competenţă
începe cu procurarea standardelor - este unul din sloganurile ASRO)

Având în vedere aceste două aspecte, dar mai ales importanţa
standardului ISO 9001, în cadrul CCI Maramureș a avut loc în data de
28 ian. 2009 o prezentare detaliată a acestui standard, axată mai
mult pe prezentarea modificărilor ultimei ediţii. Prezentarea a fost
făcută de doamna Speranţa STOMFF, expert în cadrul ASRO. Noua
ediţie aduce mai multe corelări ale SMC cu mediul și cu sănătatea și
securitatea ocupaţională și pune un mai mare accent pe reglementările
legale, care trebuie ţinute sub control. De asemenea simplifică
documentaţia SMC, în sensul că permite ca un singur document să
trateze mai multe cerinţe ale standardului.

În partea a doua a acestei întâlniri, doamna Jeni TOMA, tot din
cadrul ASRO, a prezentat o altă temă de interes major: Standardele,
instrumente pentru creșterea competenţei și
competitivităţii. În cadrul acestei teme s-a făcut o trecere în
revistă a activităţii ASRO, cu implicarea acestei asociaţii în forurile
europene și internaţionale de standardizare. Apoi s-a pus accent pe
oferta de standarde și produse asociate oferite de ASRO, care să
ușureze drumul spre competenţă al firmelor și instituţiilor.

La această întâlnire cu specialiștii ASRO au răspuns un număr de 17
firme, care au deja un SMC certificat, sau sunt interesate în perspectivă
de implementarea și certificarea SMC după ISO 9001. Cu această
ocazie, firmele au putut achiziţiona standardul și au urmărit concret
pe standard modificările efectuate și au pus, pe parcurs sau la finalul
prezentării, întrebări pentru clarificarea problemelor în domeniu.
Mulţumim colegilor de la ASRO de prezenţa în judeţul nostru și pentru
prezentările făcute și mulţumim și firmelor participante. Sperăm că

CENTRUL ZONAL DE INFORMARE ÎN
DOMENIUL STANDARDIZĂRII MARAMUREȘ

Prezentarea standardului SR EN ISO 9001:2008

informaţiile primite le vor fi de mult folos și le dorim mult succes în
implementarea lor în activitatea lor curentă.

Menţionăm că standardul SR EN ISO 9001:2008 – 60,69 lei -
poate fi achiziţionat de la sediul CCI Maramureș, Bd. Unirii, nr 16,
Baia Mare, et. III, cam 9, tel: 0262-221510, 0362-405303; fax: 225794,
e-mail cci_mm@ccimm.ro, Mihail MARASESCU sau Biroul Sighetu
Marmaţiei str. Bogdan Vodă nr. 14 tel./fax 310009, Paula GYORY

Mihail MĂRĂȘESCU
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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
Operatori i  economici  ș i  autorităţ i le

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

avan ta j e l e  o rgan iză r i i  a ch iz i ţ i i l o r  ș i
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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Evoluţia principalilor indicatori
economico-sociali în luna noiembrie

și perioada 1.I - 30.XI.2008

Direcţia Judeţeană de Statistică Maramureș prezintă:

� Producţia industrială realizată în
perioada 1.I-30.XI.2008, comparativ
cu perioada similară din anul 2007, a
fost mai mare  cu 7,1%  în volum
absolut.
� Volumul cifrei de afaceri totale

(cifra de afaceri totală provine atât din
activitatea principală, cât și din
activ ităţ i le secundare ale
întreprinderilor cu profil industrial) a
întreprinderilor cu activitate principală
de industrie în perioada 1.I –
30.XI.2008, a fost mai mare, cu 3,8%
faţă de aceeași perioadă din anul
2007.
�  Exporturile și importurile de

mărfuri realizate în perioada 1.I-
30.IX.2008 faţă de perioada
corespunzătoare din anul 2007, au fost

mai mari cu 21,8%, respectiv 12,0%.
� Cifra de afaceri din activitatea de

servicii de piaţă prestate populaţiei a
înregistrat în perioada 1.I - 30.XI.2008
o creștere de 9,1 % faţă de perioada
similară din anul 2007.
� Câștigul salarial mediu nominal

brut, pe ţară, în luna noiembrie 2008
a crescut cu 2,7%, iar câștigul salarial
mediu nominal net a fost mai mare cu
2,6% comparativ cu luna octombrie
2008.
� Raportul dintre indicele câștigului

salarial mediu nominal net și indicele
preţurilor de consum, în luna noiembrie
2008, a fost de 113,7% faţă de luna
corespunzătoare din anul precedent și
de 127,7% comparativ cu luna
octombrie 1990.

� Preţurile de consum al populaţiei,
pe ţară, în luna noiembrie 2008 au
crescut cu 0,3% faţă de luna
precedentă și cu 6,7% faţă de luna
noiembrie 2007. In raport cu luna
decembrie 2007, rata inflaţiei a fost
de 6,1%, ceea ce corespunde unei
medii lunare de 0,5%, comparativ cu
0,5%  în aceeași perioadă din anul
2007.
� Numărul șomerilor înregistraţi la

sfârșitul lunii noiembrie 2008 era de
7934 persoane, în scădere cu 556
persoane faţă de luna precedentă, iar
rata șomajului a fost de 3,9% (4,1%
în luna precedentă) și de 3,6%  pentru
femei (3,8% în luna   precedentă).
� Numărul societăţilor comerciale

cu aport de capital străin (date
furnizate de Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului)  înmatriculate
în perioada 1.I-30.XI.2008 a fost de
165 cu un capital investit de 36751
euro.

Vasile POP - director executiv

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 17.815 societăţi
comerciale, cu obligaţia
depunerii situaţiei
financiare anuale pe anul
2007, s-au conformat
11.920 societăţi, ceea ce
reprezintă 66,91%.
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 -

31.01.2009, în Registrul
Comerţului Maramureș s-
au efectuat 223.351
operaţiuni, din care 47.120
înmatriculări, 164.392
menţiuni, 11.839 radieri.

Ponderea majoritară în
structura înmatriculărilor
este deţinută de societăţile
comerciale cu răspundere
limitată (S.R.L. 56,32%) și
de persoanele fizice
autorizate să desfășoare
activităţi economice în
mod independent
(41,04%).

În intervalul 01.01.2009 -
31.01.2009, s-au efectuat
2.425 operaţiuni, din care
314 înmatriculări, 2.011
menţiuni și 100 radieri.

Capitalul străin investit
în judeţ în perioada
01.01.1991 - 31.01.2009
este de 56.730.974 USD,
26.775.773 LEI la un
număr de 1797 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:
Olanda, Turcia S.U.A.

În luna ianuarie 2009
numărul societăţilor cu
aport de capital străin
constituite, a fost 12 iar
volumul capitalului străin
investit în această perioadă
a fost de 4550 RON.

În luna ianuarie 2009 s-
au operat 123 radieri, din
care 98 AF/PF și 25
societăţi comerciale,
motivul radierii fiind în
principal voinţa persoanei
conform art. 21/27/33 din
OUG nr. 44/2008. (98
persoane fizice), închiderea
procedurii falimentului (19
societăţi comerciale),
schimbarea sediului în alt
judeţ (3 societăţi
comerciale), încetare
activitate sucursală (1 caz),
lichidare (2 societăţi).

Director ORC
Maramureș,

Lazăr Doru Alexandru
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• Din străinătate

CERERI
ALGERIA

� Firma solicită mere Golden, mere

verzi, gemuri, dulceţuri, fructe

conservate. (4863)

ARABIA SAUDITA

� Firma solicită grâu de consum, orz

de consum. (4853)

DANEMARCA

� Firma solicită costume de balet.

(4850)

EGIPT

� Firma solicită confecţii textile

(îmbrăcăminte diversă). (4858)

� Firma solicită uși din lemn, ferestre

din lemn. (4858)

� Firma solicită cherestea de brad

pentru confecţionare lăzi, dimensiuni:

lungime 3-4 m; lăţime 15-20 cm;

grosime 3/4 sau 7/8 inch; Cantitate

500 mc. (4876)

� Firma solicită confecţii textile

(îmbrăcăminte diversă). (4877)

F. RUSA

� Firma dorește să importe produse

agricole: legume de seră sau de câmp

(roșii, castraveţi, dovlecei, ardei, etc) și

fructe proaspete (mere, pere, struguri,

piersici, etc), în cantitate de 4-5 tiruri/

lună de produse agricole, sortiment

combinat. (4868)

FRANTA

� Firma solicită oferte în vederea

confecţionării în sistem lohn de

îmbrăcăminte pentru copii (elemente

din colecţia Eurodisney).   (4866)

� Firma solicită lenjerie pentru

bărbaţi, femei și copii. (4867)

� Firma dorește să importe

adăposturi pentru grădina și căsuţe din

lemn, cu o suprafaţă mai mică de 100

mp. (4873)

� Firma solicită produse calitativ

superioare, în game cu cantităţi nu  prea

mari: T-Shirt, pulovere, tricouri polo,

toate imprimate cu  tehnici clasice

(aplicarea de fire pe adeziv, transfer,

plastissol, etc), confecţionate din

ţesătură tricotată; cămăși,  bluzoane,

pantaloni și șorturi, din ţesătură urzită,

cu bătătură. (4878)

GERMANIA

� Firma solicită piese din plastic

injectate. (4881)

IRLANDA

� Firma dorește colaborare/

parteneriat în domeniul construcţiilor de

drumuri, lucrărilor de excavare, lucrărilor

de betonare.  (4860)

ISRAEL

� Firma solicită cooperarea cu firme

românești în domeniul metalurgiei, în

special al fabricării cilindrilor de

motoare. (4870)

� Firma dorește să importe șorturi

și tricouri pentru activităţi  sportive.

(4871)

� Firma solicită mobila pentru copii.

(4882)

JAPONIA

� Firma solicită roșii întregi și de

tocat, spaghetti, paste scurte,

condimente, ketchup și muștar. (4854)

� Firma solicită obiecte de artizanat.

(4855)

� Firma solicită brânzeturi, pate de

ficat. (4874)

� Firma solicită produse agro-

alimentare ecologice. (4875)

LIBAN

� Firma solicită articole din lemn:

cherestea, MDF, parchet. (4851)

� Firma solicită cherestea și produse

semifabricate din lemn.  (4852)

S.U.A.

� Firma dorește să importe produse

cosmetice pentru îngrijirea pielii

(produsele sa fie realizate din materii

prime naturale). (4865)

SPANIA

� Firma solicită oferte de servicii

pentru organizarea de partide de

vânătoare în România. (4861)

� Firma  solicită matriţe și utilaje

pentru presare piese metalice în

sectorul auto. (4862)

Firma  solicită mobilier în stil

contemporan. (4864)

� Firma  solicită alcool din vin și din

melasa. (4869)

THAILANDA

� Firma solicită panouri prefabricate

pentru compartimentări interioare

locuinţe, birouri, hoteluri, mobilier birou.

(4880)

TUNISIA

� Firma  solicită produse alimentare

diverse pentru comercializare în centre

comerciale. Se dorește cooperare pe

termen lung. (4859)

� Firma dorește cooperare în

domeniul comercializării pe piaţa

românească de ulei de măsline biologic.

(4872)

COOPERĂRI
NORVEGIA

� Companie producătoare de

tapiţerii de mobilă din fibre de lână

caută parteneri - companii românești

de textile, fie pentru a importa textile

pentru tapiţerie, fie să cumpere fibre

sau produsul intermediar (gri) pe care

să le vopsească și finalizeze în fabrica

proprie, destinaţia finală fiind piaţa

norvegiană. (4879)

OFERTE
ALGERIA

� Oferă pește proaspăt, fructe de

mare, curmale, legume de sezon.

(4863)

AUSTRIA

� Firma oferă mașini și utilaje

second - hand specifice pentru o fabrica

de cherestea. Firma oferă, in apropiere

de Neukirchen, un teren de 30.000 mp

cu clădirile și anexele specifice unei

fabrici de cherestea. (4883)


