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Camera de Comerţ și Industrie Maramureș a organizat în perioada 27-29
martie 2009 la Centrul de Instruire și Marketing al CCI Maramureș din Baia
Mare Aleea Expoziţiei nr.5,

EXPOZIŢIILE CU VÂNZARE

- Salonul de grădinărit și horticultură
- Salonul imobiliar
- TOMBOLA pentru vizitatori

Au participat la această manifestare 25 de expozanţi care au acoperit o
suprafaţă de 1600 mp.

- 80 % din expozanţi sunt producători
- 70 % din suprafaţa expoziţională este ocupată de producătorii de mobilă
Având în vedere numărul mare de expozanţi din domeniul mobilei, această

manifestare putem spune că a fost cel mai mare târg de mobilă organizat în
Maramureș.

Chiar dacă pe perioada târgului nu am avut un număr impresionant de
vizitatori, aceștia au putut vedea și beneficia de oferte promoţionale din partea
expozanţilor.

Pentru prima dată împreună cu CONFORT și Klar DELUXE am realizat o
tombolă cu produse ce însumate au ajuns la o sumă de aproximativ 2800 ron.

La TOMBOLA pentru vizitatori s-a participat cu biletul de intrare de 1 leu
și s-au câștigat:

Câștigătorii Tombolei: TURI RADU COSMIN - coltar DARIA, NAN GHEORGHE
- bucataria ANDA

Totodată vineri 27 martie, începând cu ora 12, firma EKKA SA a organizat
seminarul în care au fost abordate următoarele subiecte:

- WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI: Sistemul POROTHERM de planșeu
și Cărămida POROTHERM STh

- BRAMAC SISTEME DE INVELITORI: Sistem BRAMAC SOLAR, panouri solare
Domenii le acoperite de

expozanţi au fost:
�mobilier din lemn masiv
�mobilă pentru copii
�mobilă de bucătărie
�scaune
�dormitoare, sufragerii, livinguri,

holuri
�canapele, colţare
�decoraţiuni interioare
�lacuri, vopsele, pigmenţi
�cărămidă, pavele

NOUTĂŢI:

Continuare în pag. a 3-a

CENTURA DE
SIGURANŢĂ

La întâlnirea pe care a avut-o
președintele României dl Traian Băsescu
cu președinţii Camerelor de Comerţ și
Industrie din România, a informat
participanţii asupra necesităţii și
oportunităţii împrumutului solicitat de
ţara noastră de la FMI, Banca Mondială
și UE pentru diminuarea efectelor
negative induse în economia
românească de criza economică și
financiară manifestată pe plan mondial.

Domnia sa a prezentat destinaţia
fondurilor atrase ca împrumut și cine
administrează la nivel naţional
împrumuturile – cele alocate de FMI, cca.
12 miliarde euro de către Banca
Naţională a României și cele alocate
de băncile UE de către guvernul
României. Totodată, a precizat condiţiile
impuse de FMI, BM și UE referitoare la
utilizarea și destinaţia fondurilor
rambursabile primite de România, dar
și măsurile care se impun a se lua de
guvernul ţării și de implicarea
parlamentului și președinţiei în luarea
unor măsuri de aducere a economie
românești în condiţiile de ieșire din criză,
printr-un program de austeritate care va
afecta în primul rând sectorul bugetar.
Acest program se va realiza prin
reducerea cheltuielilor exagerate
introduse prin diferite acte normative și
legi aprobate cu multă largheţă de
fostul guvern și parlament în anul
electoral 2008. Printre concluziile trase
de delegaţia specialiștilor FMI, BM și UE
s-au stabilit de comun acord cu guvernul
României, schimbarea valorică a mai
multor indicatori macroeconomici,
existenţi, privind creșterea economică,
nivelul PIB, deficitul bugetar, raportul
leului faţă de valute, ș.a.

Astfel, s-a stabilit ca adoptarea de
către România a monedei euro să fie
realizată undeva prin anul 2014;
deficitul bugetar să fie de 4,7%, din care
1,3% să reprezinte reducerea
cheltuielilor bugetare și 1,1% să
reprezinte salariile și sporurile salariale
din sectorul bugetar. S-a stabilit ca până
la sfârșitul anului 2009 parlamentul
României să adopte noua lege a codului
fiscal, legea responsabilităţii fiscale,
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legea unică a salariilor bugetarilor, precum
și reducerea cu 5% a personalului bugetar.

Totodată, s-a arătat că băncile
comerciale trebuie să deschidă creditarea
firmelor românești, mai ales că întregul
sistem bancar românesc, cu excepţia CEC
Bank, sunt filiale a unor bănci austriece,
franceze, germane, etc. Acestea s-au
angajat la Viena, la întâlnirea cu
reprezentanţii FMI, BM și UE să sprijine
politica de redresare a economiei
românești și de lichidare a efectelor nocive
ale crizei economice și financiare mondiale.

Pentru această, reprezentanţele băncilor
mamă, au hotărât ca filialele lor din
România să fie supuse testului de stres, care
afectează rolul de motor financiar al
dezvoltării economiei bulversată de stresul
indus de criza economică, financiară și
bancară în relaţiile bancă - client.

BEI și BERD s-au angajat să asigure un
credit de 1 miliard de euro pe an pentru
sprijinirea IMM din România, pentru
reducerea efectelor negative ale crizei
mondiale în condiţii avantajoase.

Anul 2009 va fi unul greu pentru economia
românească, cu efecte deosebite în
domeniul social. Guvernul s-a angajat în
scrisoare trimisă FMI să menţină la valoarea
anului 2008, TVA de 19%, impozitul unic
de 16%. Totodată, guvernul s-a angajat să
reducă din sutele de taxe și obligaţii fiscale
care grevează dezvoltarea economică a
firmelor românești și atractivitatea
României pe piaţa investiţiilor.

Economia românească lovită de criza
mondială, va fi afectată de reducerea sau
închiderea unor companii din domeniul
industrial, mari consumatoare de materii
prime și materiale aduse din import, cum
este industria siderurgică și metalurgică a
lohnului industrial, a întreprinderilor care au
costuri materiale și salariale ridicate.

Au șanse rapide de redresare pe termen
mediu și scurt firmele din industriile care
utilizează materii prime și materiale
autohtone – industria lemnului, industria
materialelor de construcţii, industria
alimentară, serviciile de orice natură, ITC,
turismul, agricultura, silvicultura.

Un rol hotărâtor și determinant îl va avea
statul, respectiv guvernul, care va injecta
fonduri bugetare în lucrările de infrastructură
care să stimuleze dezvoltarea industriei
românești care vor contribui la realizarea
obiectivelor de infrastructura și care va
absorbi forţa de muncă disponibilizată
cauzate de criză.

La această gură de oxigen pentru
redresarea economiei românești, o altă
sursă care depinde în mod deosebit numai
de noi, o constituie atragerea de fonduri
de finanţare cu sau fără rambursare oferite
de UE. Dar, la acest capitol, în 2007 și 2008,
nu am stat deloc bine. Am fost la coada
ţărilor membre ale UE, care accede la
absorbţia de fonduri comunitare. De aceea
se impune organizarea le nivel
guvernamental, regional și local a stimulării
întocmirii de proiecte viabile și eligibile,
dar și la reducerea formalismului și
excesului de birocraţie manifestat de

personal care avizează sau aprobă
proiectele întocmite. Multe proiecte zac în
sertarele celor plătiţi cu salarii exagerat de
mari, care fie din incompetenţă, fie din zel
„profesional” le blochează în serviciile lor.

Cu ocazia declanșări crizei, acest
fenomen economic negativ și cu efecte
distructive la nivel global, dar și naţional
politicienii, guvernanţii, foști și actuali, au
constatat cu surprindere că România duce
lipsa unei strategii de dezvoltare
economică și socială pe termen mediu și
lung. De-a lungul celor 20 de ani nu am
reușit să restructurăm economia
românească. Ne-am mulţumit că într-o
perioadă de timp FMI și apoi UE ne-au dirijat
și ne-au impus prin programele de finanţare
sau condiţii de aderare strategii pe termen
scurt. Aceste strategii nu au fost susţinute
de cei îndrituiţi să conducă destinele ţării,
astfel că restructurarea și trecerea de la
economia de comandă, rigidă, de tip
socialist, la o economie de piaţă funcţională
nu s-a realizat la timp și în totalitatea sa.
De asemenea, ne-am mulţumit în ultimii 9-
10 ani cu creșteri economice mari, dar care
s-au bazat pe consum, pe import și pe
creditele de consum. De asemenea, o dată
cu deschiderea frontierelor spre vest și, mai
ales după 1 ianuarie 2007, forţa de muncă
disponibilă, șomeră și din agricultura de
subzistenţă a plecat din ţară în ţările din
Europa de Vest. Aceștia au  adus o
contribuţie mare la creșterea economică
prin consum, datorat miliardelor de euro
trimiși de ei în ţară,familiilor rămase acasă.

Astfel, presiunea socială asupra politicului
și guvernaţilor a scăzut, inducând un
sentiment de mulţumire și liniște în rândul
celor ce trebuiau să reformeze economia
românească.

Datorită acestui fenomen social cu efecte
economice, am ajuns ca în anul 2009 să
avem cca. 1,9 milioane ferme agricole de
subzistenţă și cu peste 30% din suprafaţa
de teren agricol nefolosit. În prezent 60-
70% din produsele agroalimentare
consumate de români sunt din import. Am
dezechilibrat astfel balanţa de plăţi în
„favoarea” importului de produse
alimentare și agricole. Mâncăm pâine, lapte
și produse lactate, carne și produse din
carne, legume și fructe aduse din Ungaria,
Polonia, Italia, Egipt, Bulgaria, Turcia,
Moldova, Spania, etc. Din exportator de
cereale, carne, legume, fructe am devenit,
în ultimii ani, importator din aceleași ţări în
care, în trecut, aveam exclusivitate la export
cu produsele agroalimentare românești.

Ieșirea din criză în acest an poate să vină
din agricultură. Dacă vom avea un an bun
vom reuși  să diminuăm efectele crizei dacă
nu, va fi vai și amar de noi. În acest sens,
numai Dumnezeu ne va putea ajuta dându-
ne o vară și o toamnă cu precipitaţii și
căldura necesare unor recolte bune. În caz
contrar, vom ajunge să aducem ajutoare
alimentare și pentru cele  1,9 milioane de
ferme de subzistenţă.

Avem nevoie urgentă de o lege a
folosinţei pământului care să ne scoată din
atitudinea de nepăsare și indolenţă faţă
de acest bun, pământul, care aparţine
întregului popor și care trebuie să asigure

hrana cea de toate zilele, celor peste 20
de milioane de români, fără a apela la
importurile și ajutoarele de alimente din
străinătate. Trecerea de la fermele mici de
subzistenţă, prost dotate tehnic și
tehnologic, cu forţă de muncă epuizată de
boli și vârstă, la marile ferme industriale și
comerciale agricole, va salva România de
la dezastrul economic. Aici este examenul
pe care trebuie să-l treacă politicienii
români. Ar trebui ca fondurile europene de
finanţare destinate agriculturii să nu fie
dirijate spre fermele de subzistenţă care
vor menţine, în continuare, agricultura în
zona de subdezvoltare. Ele trebuie dirijate
spre fermele agroindustriale, dezvoltate, cu
producţii agricole competitive care să
transforme România dintr-o ţară
consumatoare de alimente din import, într-
o ţară care asigură consumul intern, dar care
va deţine o parte importantă a exportului
românesc.

Avem nevoie de programe de strategii
de dezvoltare a industriei, agriculturii,
turismului, serviciilor, care să pună în valoare
și materialele autohtone, forţă de muncă și
capacitatea profesională. Trebuie să creăm
condiţii să ne repatriem forţa de muncă,
consolidând dezvoltarea economică, în
primul rând pe baza consumului și cererii
interne și prin export. Să dezvoltăm un
patriotism și o mândrie faţă de consumul
de produse românești, mai ales în sectorul
produselor agricole și alimentare. Acestea
din urmă sunt mult mai bune, mai ecologice
și poate mai competitive. Dar, pentru
aceasta, trebuie ca agricultura
„cenușăreasa” economiei românești din
ultimii 20 de ani, să fie ridicată la rangul de
ramură principală a economie românești,
căreia să i se subordoneze toate celelalte
ramuri și subramuri din domeniile: industria,
cercetarea, învăţământul, precum și
fondurile financiare, programele de
finanţare comunitare, bugetul de stat, ș.a.

Nouă strategie de dezvoltare a  agriculturii
cerută de necesitatea de supravieţuire a
noastră ca popor european, trebuie să o
facem cât mai repede și să fie construită
pe termen mediu și lung, deoarece, ea, și
nu numai ea, ne va salva și va scoate din
actuala criză. Ea va fi soluţia salvatoare
pentru viitorul economiei românești inclusiv
naţiunii românești. Această transformare
care va schimba și revoluţiona economia
românească va fi bine venită și atunci, când
probabil ne vom confrunta cu o altă criză
naţională, care de această dată ne va
afecta numai economia noastră și care se
va manifesta ca o  criză a delocării unor
activităţi sau firme filiale a companiilor
multinaţionale. Acestea vor migra spre alte
ţări care vor oferi condiţii mai avantajoase
faţă de cele oferite de România, spre
exemplu în materii prime sau forţă de muncă
mai ieftină. Marile companii își vor lua
utilajele, tehnologiile și tehnica și vor pleca
spre estul Europei sau spre Asia,  acolo unde
vor găsi locaţii noi cu condiţii favorabile
competitivităţi și implicit a concurenţei
globale, lăsând un gol în bugetul ţării.

Despre ce vor face guvernaţii cu banii
primiţi de la FMI și UE, cum vor fi utilizaţi ca
„centură de siguranţă” și pentru cine, poate
că ne vom pronunţa într-un viitor editorial.
Deocamdată, problema care se pune este:
vor veni banii promiși de FMI și UE?



HERMES CONTACT 3

Urmare din pag. 1

�acoperișuri
�construcţii hale și locuinţe pe profile și structuri

metalice ușoare
�tâmplărie cu geam termopan
�panouri radiante
�șeminee, barbeque
�case, apartamente, terenuri
�petunii, trandafiri, material dendrologic, unelte de

grădină, seminţe flori și legume, arbuști ornamentali
�purificatoare de apă

EXPOZANŢI
� ALTERNATIV MOB SRL, Sighetu Marmaţiei str.

Nicolae Bălcescu 19, Tel. 0745-077165, Fax 0262-
316110 - producator de mobila

� CORAMET IMPORT EXPORT SRL, Baia Mare str.
Vasile Alecsandri 72A, Tel. 0262-215894, Fax 0262-
212004, e-mail: coramet_mm@rdslink.ro - vopsele, lacuri

� DOER IMPEX SRL, Baia Mare str. M.Eminescu 48A,
Tel. 0262-212694, 0745-517557, Fax 0262-213075,
e-mail: doer_impex@hotmail.com, www.paveledoer.ro -
pavele

� DRUPANEL SRL, Baia Mare bd. Unirii 53, Tel./fax
0262-259 256; 0362-404 978, e-mail:
office@drupanel.ro, www.drupanel.ro - tamplarie cu geam
termopan

� EKKA SA, Baia Mare bd. București 44, Tel. 0262-
214195, Fax 0262-216809, e-mail: ekka@ekka.ro,
www.ekka.ro - materiale de constructii

� Exprims, București str. Vlaicu Vodă 22, sector 3,
Tel./fax 021-3225894, e-Mail: info@exprims.ro,
www.exprims.ro - cataloage

� Klar DELUXE SRL, Baia Mare, Tel. 0747-033199,
Fax 0262-222919, e-mail: klardeluxe@yahoo.com;
office@klardeluxe.ro, www.klardesign.ro - producator de
mobila

� Infoconstruct, București Bd. Nicolae Titulescu nr.
143, Sectorul 1, Tel./fax 021 - 223.25.21 (10 linii), Fax
021 - 223.74.65, e-mail: office@infoconstruct.ro,
www.infoconstruct.ro - cataloage

� NELSEN COM SRL - Gold Apartaments - agent
exclusiv OPTIMO SRL Baia Mare, tel. 0742-212596,
www.optimo.ro - dezvoltatorul comexului imobiliar Gold
Apartaments

� NOBEL COPORATION IMPORT EXPORT SRL,
București str.L.Blaga nr.4 bl.M110 sc.1 et.6 ap.23, Tel.
0740-179059, 021-3232492, 021-3029888, Fax 021-
3264858, e-mail: off ice@nobelcorporation.ro,
www.nobelcorporation.ro - purificatoare de apa

� RODONIT SRL, Baia Mare str.
Gheorghe Pop de Băsești 22, Tel./fax
0262-275106, e-mail:
office@rodonit.ro, www.rodonit.ro -
seminee; barbeque

� SILVAROM Baia Mare bd.Independenţei 64, Tel.
0262-349144, e-mail: visart2002@yahoo.com,
www.lemet.ro - mobilier bucatarie

� SIMEX GRUP SRL - Grupul de Firme SIMEX,
Șimleu Silvaniei str. Cehei nr.100, jud. Sălaj, Tel. 0260-
678654, Fax 0260-678203, e-mail: office@simex.ro,
www.simex.ro - mobila din lemn masiv: sufragerii,
dormitoare, holuri

� SUPER UNIC SRL, Baia Mare str. Hortensiei 7/34,
Tel. 0262-224715, Fax 0262-224716, e-mail:
szyistvan@yahoo.com

� TRINOM SRL - Confort, Baia Mare str. Fabricii 8,
Tel. 0262-222222, Fax 0262-222225, e-mail:
office@mobilaconfort.ro, www.mobilaconfort.ro - producator
de mobila

� VARSTEANA SERV SRL, Sighetu Marmaţiei str.
Șugău 71, Tel. 0262-330321, Fax 0262-330993, e-mail:
office@virsteana.ro, www.virsteana.ro - producator de
mobila tapitata

� SUERTE EXIM SRL - Mobilier SUERTE, e-mail:
suerte@email.com - mobilier pal

� FEJES & COMPANY SRL, Baia Mare str. Vasile
Lucaciu 162, Tel./fax 0262-214023, www.indeco.ro -
producator de dulapuri incastrate

� FIABIL CONSTRUCT SRL, Tel. 0747 660697, e-
mail: fiabilconstruct@yahoo.com, www.fiabilconstruct.ro -
producator de case si constructii din otel

� LOIRA TERMO SERVICE SRL, Baia Mare str.
Victoriei 31,

� Tel./fax 0262-225435,
loira.termo.service@gmail.com, www.loira.ro

� HOFER HI SRL - Paradisul Verde, Baia Mare str.
Fabricii 7A, Tel. 0729-515909, 0729-515808, e-mail:
hoferoff ice@yahoo.com, www.paradisul-verde.ro -
dezvoltatorul compexului Paradisul verde

� PRIVAMI SRL, Baia Mare str. Cosmonautilor nr.11
(vis-a-vis de PROFI), Tel./fax: 0262-223.226, www.privami-
scaune-mese.ro - comerciant de scaune

� TAPARO SRL, Borcut nr. 198, DJ 182, Tel. 0262-
384222, e-mail: office@taparo.ro, www.taparo.ro - mobilă
tapiţată

� GRUP SCOLAR TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”, Baia
Mare str. Progresului 43, Tel./fax 0262-225803, e-mail:
ctsaligny@repka.ro, www.asalignybm.repka.ro - realizari ale
elevilor din liceu

� BERBECARU VICTORIA, Botiza nr. 743, Jud.
Maramures, Tel. 0262-334107; 0262-334207, Mobil:
0723-775848, Fax: 0262-334107 - Covoare ţesute
manual.

MATECON® 
și SILVAMAR-MOBART®

Baia Mare, 27-29 martie 2009
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Expoziţii organizate de Camere de Comerţ și
Industrie din Ucraina, mai - decembrie 2009

� EXPO MOBILĂ
13.05.2009 - 16.05.2009
Or. Viniţa - a VII-a expoziţie internaţională
specializată
� Mobilier pentru camere de zi, camere
pentru copii, dormitoare, sufragerii,
bucătării, băi.
� Mobilier specializat: pentru magazine,
restaurante, cafenele
� Materiale pentru producerea mobilei,
accesorii; Echipamente și utilaje pentru
producerea mobilei
� STIL EXPO
14.05.2009 - 17.05.2009
Or. Rovno - Expoziţie - târg
� Articole din industria ușoară, produse
alimentare
� Sănătate, frumuseţe, odihnă
19.05.2009 - 22.05.2009
Or. Kirovograd - Specializată
� Cosmetica decorativa și curativă
� Cosmetica pentru corp, păr și piele
� Articole sportive.
� Haine și încălţăminte
� Turism
�ODIHNĂ.FRUMUSEŢE.SĂNĂTATE
20.05.2009 - 23.05.2009
Or. Viniţa - a X-a expoziţie-vânzare
universală interregională
� Servicii ale agenţiilor de turism. Haine
și încălţăminte. Cosmetică, parfumerie.
� STIL. FRUMUSEŢE. SĂNĂTATE.
22.05.2009 - 24.05.2009
or. Zaporojie - Universală
�  CONSTRUCŢII DE MAȘINI.
METALURGIE
26.05.2009 - 29.05.2009
Or. Zaporojie - a 17-a expoziţie
internaţională specializată
� Tehnologii noi și utilaje industriale.
Producţie finită.
� AUTOEXPO
03.06.2009 – 05.06.2009
or. Viniţa, EXPOCENTRU al CCI Viniţa -a
II-a expoziţie specializată interregională
� Automobile, motociclete, biciclete,
service auto, piese de schimb, accesorii,
cosmetică auto, leasing, credite, rate
� TURISM, SPORT, ODIHNĂ
05.06.2009
Or. Viniţa - Expoziţie turistică
interregională, a III-a expoziţie târg
universală interregională
· Serviciile companiilor turistice. Turism
„verde”. Restaurante și hoteluri.
· Pescuit. Vânătoare. Iahtclub. Cluburi
sportive. Articole sportive.
· Cosmetică. Parfumuri. Serviciile
saloanelor de frumuseţe. Bijuterii.
· Asigurare. Mass-media și literatură de
specialitate.
� STIL VARĂ
10.06.2009 - 13.06.2009
Or. Viniţa - a III-a expoziţie-târg universală
interregională
� Haine, încălţăminte, articole tricotate,
lenjerie.
� Lumea familiei și a școlii
26.08.2009 - 29.08.2009
or. Kirovograd - Universală
� Articole școlare, produse alimentare
și băuturi, încălţăminte, haine,
parfumuri, cosmetice, etc.

�  LUMEA TINERETULUI ȘI
COPILĂRIEI
27.08.2009 - 30.08.2009
Or. Viniţa - A XIII-a expoziţie universală
interregională - Totul pentru copii, elevi,
tineri și studenţi
� Culorile toamnei
27.08.2009 - 30.08.2009
Or. Rovno - Expoziţie-târg
� Stil și frumuseţe
08.09.2009 - 11.09.2009
Or. Kirovograd - Specializată
� Haine, încălţăminte și ţesuturi,
blănuri.
� Bijuterii. Cosmetică. Parfumerie.
� Utilaje pentru industria ușoară.
� HAINE. ÎNCĂLŢĂMINTE. TEXTIL.
09.09.2009 -12.09.2009
Or. Viniţa - A V-a expoziţie universală
interregională - Haine. Încălţăminte.
Tricotaje. Lenjerie. Accesorii.
� INDUSTRIA DIVERTISMENTULUI
16.09.2009 - 18.09.2009
Kiev - A 16-a expoziţie internaţională
specializată de mașini de jocuri ce noroc,
mobilier pentru cazinouri și săli de joc.
Utilaje pentru parcuri.
� LUMINA
16.09.2009 - 18.09.2009
Kiev - A 9-a expoziţie specializată
internaţională de aparate de iluminat,
accesorii.
� CASA CONTEMPORANĂ
16.09.2009 - 19.09.2009
or. Viniţa - a XIV-a expoziţie
interregională specializată
or. Zaporojie - a 8-a Expoziţie specializată
� Construcţii
� LUMEA BIJUTERIILOR
17.09.2009 - 20.09.2009
or. Zaporojie - a 8-a expoziţie specializată
� Tehnologii noi în industria bijuteriilor.
Bijuterii din metale preţioase,
semipreţioase, pietre  artificiale.
Ceasuri. Heraldică. Suveniruri
�  SĂPTĂMÂNA DE MODĂ LA
ZAPOROJIE
17.09.2009 - 20.09.2009
or. Zaporojie, 1-a expoziţie specializată
� Casa și oficiul contemporan
23.09.2009 - 25.09.2009
or. Rovno - expoziţie specializată
� Mobilier, decoraţiuni interioare,
electrocasnice.
� Industria pietrei și lemnului
23.09.2009 - 25.09.2009
or. Rovno - expoziţie specializată
� Instrumente și utilaje pentru
prelucrarea lemnului și a pietrei.
� STANDARDE ȘI CALITATE
30.09.2009 - 02.10.2009
or. Kiev - a 5-a expoziţie-forum
specializată, de utilaje și aparate pentru
controlul calităţii
� Târgurile Polesiei. Toamna.
09.10.2009 - 11.10.2009
or. Jitomir - expoziţie-târg universală
� Haine, blănuri, articole din piele,
încălţăminte, produse alimentare la preţ
de producător, utilaje industriale și
materiale de construcţii.
� Toamna
13.10.2009 - 16.10.2009

or. Kirovograd - Specializată
� Haine, încălţăminte, lenjerie,
cosmetice, parfumuri.
� Seminţe, puieţi. Îngrășăminte
�BĂNCI.ASIGURARE.CONSULTING
14.10.2009 - 17.10.2009
Or. Zaporojie - 1-a expoziţie specializată
� Servicii bancare și de asigurare.
� DOMOSTROI - TOAMNA
14.10.2009 - 17.10.2009
or. Zaporojie - a 16-a expoziţie
specializată
� Construcţii și arhitectură. Tehnologii
noi, materiale pentru constructii.
Decoraţiuni interioare. Mobilier.
� SALON DE MOBILĂ
14.10.2009 - 17.10.2009
or. Zaporojie - 1-a expoziţie specializată
� Mobilă, decoraţiuni interioare.
Tehnologii noi.
� UNELTE ȘI UTILAJE
14.10.2009 - 17.10.2009
or. Zaporojie - a 3-a expoziţie specializată
în instrumente profesionale pentru
industrie. Tehnologii și utilaje pentru
prelucrarea metalului, lemnului,
repararea automobilelor. Instrumente de
uz casnic.
� SALONUL IMOBILIAR
14.10.2009 - 17.10.2009
or.Zaporojie - 1- a expoziţie specializată
� CONSTRUIM CASĂ
15.10.2009 - 17.10.2009
or. Cercasî - Expoziţie interregională
multilaterală
� Ahitectură și design. Tehnologii,
materiale, utilaje și instrumente pentru
construcţii. Securiate și pază. Materiale
contra incendiilor. Mobilier și elemente
de interior. Sisteme de încălzire.
Electronică și calculatoare. Veselă.
Suveniruri.
� Târgul de Pocroave
15.10.2009 - 18.10.2009
or. Rovno - Expoziţie-târg de produse
industriale și alimentare.
� EXTRAGEREA ȘI PRELUCRAREA
PIETREI
20.10.2009 - 22.10.2009
Kiev - a 6-a expoziţie internaţională
specializată.
� Tehnologii, echipamente pentru
extragerea și prelucrarea pietrei.
�  PIATRA ÎN ARHITECTURĂ ȘI
CONSTRUCŢII
20.10.2009 - 22.10.2009
Or. Kiev - a 3-a expoziţie specializată de
articole din piatră, tehnologii de
restaurare și păstrare
� „ACVAMOTOR”
21.10.2009 - 24.10.2009
or. Kiev - a 3-a expoziţie specializată de
iahturi, șalupe
�  TOTUL PENTRU LIVADĂ ȘI
GRĂDINĂ
28.10.2009 - 31.10.2009
Or. Cercasî - Târg interregional
� Agricultură.Gradinărit. Horticultură.
� Îngrășăminte.
� Tehnică și utilaje agricole.

Continuare în pag. a 9-a
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CENTRUL DE INSTRUIRE, PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ

Curs postuniversitar MANAGER DE PROIECT
În perioada 8 mai – 20 iunie

2009, Universitatea Babeș
Bolyai Cluj-Napoca în colaborare
cu Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș va organiza la Baia
Mare cursul postuniversitar
de perfecţionare:

MANAGER DE PROIECT

De ce curs postuniversitar
de perfecţionare Manger de
proiect?

Pentru că acest program de
studii se adresează persoanelor
cu studii superioare, care doresc
să își dezvolte cunoștinţele în
domeniul afacerilor europene și
a managementului proiectelor cu
finanţare nerambursabilă, în
special prin Fonduri Structurale.

Care sunt avantajele
cursului?
�  Obţinerea specializării în

domeniul Management de
proiect, care în perioadă de criză
economică și nu numai, este la
mare căutare;
�  Asimilarea de informaţii și

cunoștinţe economice în
domeniul integrării europene, al
identificării surselor de finanţare,
designului și implementării

proiectelor cu finanţare
nerambursabilă prin Fondurile
Structurale;
�  Aplicarea practică a

informaţiilor teoretice în vederea
elaborării și implementării
proiectelor cu finanţare
nerambursabilă, cât și analiza
problematicii Fondurilor
Structurale.
�  Orele sunt susţinute de

profesori universitari din cadrul
Universităţii “Babeș Bolyai” Cluj
Napoca și se desfășoară la
fiecare sfârșit de săptămână la
Centrul de Instruire și Marketing
al CCI Maramureș, Baia Mare.

Ce capacităţi dezvoltă
acest curs absolvenţilor?
�  Formarea și dezvoltarea de

cunoștinţe și abilităţi, deprinderi
și competente specifice în afaceri
europene;
�  Capacitatea de proiectare

de intervenţii specifice la nivel
organizaţional și regional în acord
cu politicile europene;
�  Pregatirea în vederea

adaptării mediului privat
românesc la standardele
europene;

�  Aptitudini de cercetare-
inovare în  transpunerea
obiectivelor programelor
europene în proiecte fezabile;
�  Dezvoltarea de abilităţi și

aptitudini specifice negocierii,
comunicării și promovării imaginii
instituţionale atât în mediul
privat, cât și în cel public;
�  Dezvoltarea de abilităţi și

aptitudini necesare lucrului în
echipă, în proiecte în parteneriate
public/privat, interegionale/
europene;
�  Dezvoltarea de competenţe

de determinare a nevoilor de
schimbare, analiză, evaluare și
generare de soluţii adecvate,
implementare de proiecte,
(rezolvare de probleme, cele mai
bune practici, generare de
scenarii);
�  Prezentarea modului de

elaborare și fundamentare a
proiectelor pe plan naţional și
european (documente tip, cereri
de finanţare, studii de
fezabilitate etc.).

Care sunt cheltuielile
aferente participării la
curs?

Taxa de participare este 1500
RON (TVA inclus) - investiţie care
în scurt timp va aduce venituri
mari!

Unde se depun dosarele
de înscriere la curs?

Dosarul, conţinând actele
necesare înscrierii, se depune la
sediul CCI Maramureș, Bd. Unirii
nr. 16, et. III, cam. 10. Persoană
de contact: Sasu Tatiana.

Pentru informaţii suplimentare
puteţi accesa site-ul
www.ccimm.ro sau nu ezitaţi să
ne contactaţi la sediul CCI
Maramureș, la telefon 0262
221510, fax 0262 225794, sau
prin email la cci_mm@ccimm.ro.

Vă mulţumim anticipat și vă
asigurăm că parteneriatul la care
vă invităm este de tipul „câștig -
câștig”. Dacă primul pas îl vom
parcurge împreună, al doilea și
următorii, cei ai domniilor
voastre, vor fi mai apăsaţi, mai
puternici, de învingători, datorită
cunoștinţelor pe care le veţi
aprofunda sau dobândi.

Suntem încântaţi că aţi ales să
mergeţi cu noi.
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Bursa Română de Mărfuri
Terminal Maramureș

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

ACHIZIŢII PUBLICE ȘI VÂNZARI LA

BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI

Bursa Română de Mărfuri – Terminal
Maramureș vă adresează invitaţia de a
utiliza serviciile sale de piaţă bursieră și
vă propune o colaborare bazată pe
principii de parteneriat.

Propunerea vă pune la dispoziţie un
instrument accesibil, legal și transparent
pentru realizarea în condiţii eficiente a
achiziţiilor dumneavoastră. Serviciile
oferite se referă, dar nu se limitează la:

1. Achiziţionarea de materii prime pe
piaţa la disponibil

2. Consultanţă pentru aplicarea
procedurilor de achiziţii publice, inclusiv
organizarea și derularea acestor
proceduri

(1) Achiziţionarea de materii
prime pe piaţa la disponibil

Societaţile comerciale și Autorităţile
contractante pot achiziţiona, pe piaţa la
disponibil a Bursei Române de Mărfuri,
în condiţii de maximă eficienţă, materii
prime structurate pe ringuri specializate,
ca de exemplu:

- produse petroliere: benzine,
motorine, lubrifianţi, combustibili de
încălzire, păcură, bitum, ţiţei etc.

- energie electrică
- gaze naturale
- procesare combustibili
- materiale de construcţii: ciment,

pietriș, nisip, cherestea, traverse etc.
- cărbune: lignit, huilă etc.
- mărfuri generale: lemn de foc,

criblură, 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 privind
realizarea tranzacţionării

• asigurarea concurenţei prin numărul
mare de ofertanţi înregistraţi în piaţă

• eliminarea birocraţiei din
procedurile clasice de achiziţii publice.

(2) Consultanţă în domeniul
achiziţiilor publice

Serviciile de consultanţă oferite de
Bursa Română de Mărfuri constau
practic  în:

• 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

• elaborarea 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 Publice

• 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

Avantajele  utilizării serviciilor de

consultanţă oferite de BRM în domeniul
achiziţiilor publice de către autorităţile
contractante derivă din:

• experienţa acumulată în materia
organizării de proceduri de achiziţii
publice de produse, servicii sau lucrări
ce constă în organizarea a cca. 1.000
proceduri anual pentru aproximativ 500
de autorităţi contractante în cei 17 ani de
activitate, însumând mai mult de 4
miliarde EUR

• baza de date ce conţine informaţii
referitoare la mai mult de 4.000 de firme
ofertante

• diseminarea informaţiei -
transparenţă prin rubrici permanente
într-un cotidian de specialitate, site,
publicaţie proprie, precum și prin invitaţii
adresate direct tuturor societăţilor
înregistrate în baza de date a BRM

• economiile totale realizate  de
entităţile care au apelat la serviciile BRM
însumează 2,5 milioane EUR

• asigurarea interfeţei cu ofertanţii de
către personalul BRM specializat în
achiziţii publice, în spaţii adecvate puse
la dispoziţie atât la sediul din București,
cât și la cele 35 terminale din ţară

• deţinerea de certificate de manageri
în achiziţii publice de către consultanţii
BRM

• relaţia permanentă de colaborare
cu ANRMAP și UCVAP destinată aplicării
unitare și corecte a procedurilor de
achiziţie publică și stabilirii rolului
consultantului

Concluzionând, oferta generală a
Bursei Române de Mărfuri constă în
posibilitatea externalizării,  în bună
măsură a serviciilor de achiziţii publice,
punând la dispoziţia dumneavoastră un
grup de experţi profesioniști pentru
preluarea acestora.

Detalii și informaţii suplimentare
privind organizarea achizi ţ i i lor  și
vânzări lor 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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CENTRUL ZONAL DE INFORMARE ÎN
DOMENIUL STANDARDIZĂRII MARAMUREȘ

Acest ghid explică funcţionarea evoluţiei ciclice a unui sistem OHSAS, politica de
securitate si sănătate ocupaţională, modul de realizare a planificării proceselor,
proiectarea sistemului, respectiv structura și organizarea acestuia. Toate aceste sunt
însoţite de exemple concrete. OHSAS reprezintă seria de documente de evaluare
pentru sistemele de management al sănătăţii și securităţii și s-a dezvoltat ca răspuns
la o cerere largă pentru un document recunoscut ca bază pentru evaluări și certificări.

La nivelul Uniunii Europene se consideră că promovarea unui sistem sigur și
eficient, care să garanteze sănătatea și securitatea la locul de muncă nu poate fi
realizată decât printr-un singur mijloc, cel al politicii de sănătate și securitate înglobate
în cadrul unui sistem de management: aceasta prezintă legături strânse cu modul de
proiectare a echipamentelor de muncă, cu politica de angajare, cu politica aplicată
persoanelor cu handicap, ca și cu alte politici cum ar fi transporturile și, desigur,
politica de sănătate preventivă sau curativă în general.

Sistemul de management al sănătăţii și securităţii ocupaţionale, OHSAS, se
adresează tuturor producătorilor sau furnizorilor de servicii care doresc să își controleze
efectiv managementul proactiv al sănătăţii și securităţii muncii și să îl facă măsurabil.

În acest context lucrarea de faţă vă oferă un instrument de prevenire a
accidentelor și a bolilor profesionale, care se poate realiza printr-o politică
adecvată care să aibă în vedere îmbunătăţirea continuă a performanţei în domeniu și
integrarea managementului securităţii și sănătăţii ocupaţionale (MSSO) în managementul
strategic al firmei. MSSO este practic o verigă importantă în elaborarea și
implementarea sistemelor integrate de management: calitate, mediu, sănătate și
securitate ocupaţională în conformitate cu tendinţele la nivel european și internaţional.
Implementarea sistemelor de management vine în completarea sistemului organizatoric
existent la nivelul firmelor și favorizează aplicarea sistematică a legislaţiei în domeniul

sănătăţii și securităţii ocupaţionale, realizând integrarea acestui domeniu deosebit de important, în managementul general al organizaţiei. Ghidul se
poate adapta cu ușurinţă oricărei organizaţii, indiferent de mărimea acesteia, de ciclul de producţie, de structură etc., cuprinzând modele pentru politica
și obiectivele OH&S, pașii care trebuie parcurși de către o organizaţie pentru implementarea unui astfel de sistem de management, documentaţia necesară
implementării unui sistem de management OH&S exemplu de manual și exemple pentru 11 proceduri (diferite), precum și exemple pentru
diverse fișe necesare în cadrul implementării sistemului OH&S (fișa de neconformităţi, fișa de evaluare a riscurilor, fișa de acţiuni preventive/corective,
raport de audit etc.).

În cele cca. 250 pag. lucrarea conţine și standardele române SR OHSAS 18001:2008 și SR OHSAS 18002:2009. Preţul Ghidului este
160,00 lei + TVA.

Informaţii suplimentare la sediul CCI Maramureș (tel, fax, e-mail din antet),  et. 3, cam. 9 – Mihail MĂRĂȘESCU (0729-222233) sau la biroul
CCI MM din Sighetu Marmaţiei (clădirea Primăriei, cam. 16) – Paula GYORY, tel./fax 0262-310009.

“Celor care spun că securitatea în muncă costă, le-aș spune că lipsa acesteia costă mai mult"
Paul Lampit, Director al Serviciilor de Asigurare

GHID PENTRU IMPLEMENTAREA CORECTĂ A SISTEMULUI
DE MANAGEMENT AL SĂNĂTĂŢII ȘI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

Autor: Dr. ing. Speranţa Stomff, ASRO

TALON DE COMADĂ

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

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

tel. mobil………………………………… solicit GHID PENTRU IMPLEMENTAREA OHSAS

Semnătura …………………………………                                            Data: ……………………

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Camera de Comerţ și Industrie Maramureș vă
face cunoscută oferta de spaţii pe care vi le poate
pune la dispoziţie pentru diferite ocazii.

Astfel, CCI Maramureș vă stă la dispoziţie cu spaţii
de organizare întâlniri - seminarii - cursuri cu o
capacitate de:

- 20-25 locuri
- 25-60 locuri
- 80-250 locuri
Toate spaţiile sunt dotate cu mese, scaune, aer

condiţionat, ecran și, funcţie de solicitare pot fi asigurate
cu laptop, video proiector, instalaţie translaţie simultană.

De asemenea, dacă este necesar, putem asigura servicii
la cheie de organizare evenimente de tip seminarii,
mese rotunde, prezentări de servicii/produse.

În toate cazurile mai sus prezentate, putem asigura
asistenţă tehnică, mobilizarea participanţilor și eventual
catering aferent desfășurării în bune condiţii a
evenimentului.

Suntem convinși că veţi analiza oferta noastră și ne
veţi solicita ca partener în organizarea acţiunilor Dvs.

Date de contact: CCI Maramureș Baia Mare bd. Unirii
nr.16, tel. 0262-221510, 0362-405303, fax 0262-
225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro, www.ccimm.ro.

DIZOLVAREA DIN OFICIU A SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
Potrivit art. 237 din Legea 31 /

1990 privind societăţile
comerciale:

„La cererea oricărei persoane
interesate, precum si a Oficiului
National al Registrului
Comerţului, tribunalul va putea
pronunţa dizolvarea societăţii in
cazurile in care:

a) societatea nu mai are organe
statutare sau acestea nu se mai pot
întruni;

b) societatea nu a depus, in cel
mult 6 luni de la expirarea
termenelor legale, situaţiile
financiare anuale sau alte acte care,
potrivit legii, se depun la oficiul
registrului comerţului;

c) societatea si-a încetat
activitatea, nu are sediul social
cunoscut ori nu îndeplinește
condiţiile referitoare la sediul
social sau asociaţii au dispărut ori
nu au domiciliul cunoscut sau
reședinţa cunoscuta;

d) societatea nu si-a completat

capitalul social, in condiţiile legii.”
Dizolvarea societăţii are ca efect

deschiderea procedurii lichidării,
urmată de radierea societăţii. Din
momentul dizolvării, directorii,
administratorii, respectiv
directoratul, nu mai pot întreprinde
noi operaţiuni. In caz contrar,
aceștia sunt personal si solidar
răspunzători pentru acţiunile
întreprinse.

Pentru a preîntâmpina
dizolvarea firmei sau alte
disfuncţionalităţi care pot să apară
pe parcursul funcţionării firmei, în
conformitate cu art. 4, lit. n din
Legea 335 / 2007,  Camera de
Comerţ și Industrie Maramureș
oferă consultanţă, documentaţii la
cheie pentru înregistrarea
modificărilor aduse actelor
constitutive (sediu, puncte de
lucru, asociaţi, administratori,
completare si autorizare obiect de
activitate, majorare capital social
etc.) precum și serviciul de

depunere bilanţuri la Oficiul
Registrului Comerţului.

Avantajele serviciului oferit de
noi sunt : costurile reduse, timp
redus de realizare, asistenţă de
specialitate gratuită, soluţii rapide,
profesioniste, eficiente și
avantajoase pentru problemele
dvs., toate într-un mediu plăcut,
organizat și profesionist.

Pentru informaţii suplimentare
vă stăm la dispoziţie la sediul
nostru din Baia Mare, Bd. Unirii,
nr. 16, et. I, cam 4 sau cam.11,
Telefon : 0262-221703, 0262-
221510, Fax : 0262-225794  -
persoană de contact: Dumitru
Claudia    sau la Biroul din Sighetu
Marmaţiei, str. Bogdan Vodă nr.
14, cam. 16. (în clădirea Primăriei
Sighetu Marmaţiei) tel./fax 0262-
310009 – persoană de contact:
Gyory Paula.

Nu ezitaţi să ne contactaţi!

CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ

PREIA BILANŢURI
Documente necesare:

- situaţiile financiare pe suport hârtie și în format electronic
- raportul cenzorilor și/sau administratorilor

Bilanţurile se preiau la sediul CCI Maramureș, Baia Mare bd. Unirii nr.16 etaj I cam.4
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Modificări la Codul Fiscal și Codul de Procedură Fiscală
(Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/11 aprilie 2009 privind reglementarea unor

măsuri fiscale - publicată în M.O. nr. 249/14 aprilie 2009)
Impozit minim
Contribuabilii vor fi obligaţi la plata unui impozit minim ce variază

între 2.200 lei și 43.000 lei, stabilit în funcţie de nivelul veniturilor
totale înregistrate în anul precedent.

Sumele corespunzătoare, stabilite în funcţie de veniturile totale
înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, sunt
următoarele:

Venituri totale anuale (lei)

0 - 52.000

52.001 - 215.000

215.001 - 430.000

430.001 - 4.300.000

4.300.001 - 21.500.000

21.500.001 - 129.000.000

Peste 129.000.001

Impozit minim anual (lei)

2.200

4.300

6.500

8.600

11.000

22.000

43.000

Anumite categorii de venituri sunt excluse din totalul veniturilor
considerate  la stabilirea impozitului minim: “veniturile din variaţia
stocurilor; veniturile din producţia de imobilizări corporale și
necorporale; veniturile din exploatare; veniturile din reducerea sau
anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, conform
reglementărilor legale; veniturile rezultate din anularea datoriilor și
a majorărilor datorate bugetului statului; venituri realizate din
despăgubiri de la societăţile de asigurare; și venituri prevăzute la
art. 20 lit d).”

Ordonanţa de Urgenţă include de asemenea reguli specifice pentru
stabilirea impozitului de plată de către contribuabili pentru anul 2009,
astfel:

Art.34, alin.(15) Pentru anul 2009, contribuabilii aplică următoarele
reguli:

a) pentru trimestrul al II-lea se compară impozitul pe profit datorat
la sfârșitul trimestrului cu impozitul minim anual (prevăzut în tabelul
de mai sus) recalculat în mod corespunzător pentru perioada 1 mai –
30 iunie 2009, prin împărţirea impozitului minim anual la 12 luni și
înmulţirea cu numărul de luni aferent perioadei respective;

b) pentru trimestrele al III-lea și al IV-lea se compară impozitul pe
profit datorat la sfârșitul fiecărui trimestru cu impozitul minim anual,
recalculat în mod corespunzător pentru trimestrul respectiv, prin

împărţirea impozitului minim anual la 12 luni și înmulţirea cu numărul
de luni aferent trimestrului respectiv.

Cheltuieli nedeductibile
Potrivit ordonanţei de urgenţă, în perioada 1 mai 2009 – 31

decembrie 2010, cheltuielile cu combustibilul pentru anumite tipuri
de vehicule sunt cheltuieli nedeductibile. De asemenea, cheltuielile
pentru vehiculele utilizate pentru anumite activităţi menţionate
specific (ex. Servicii de transport cu plată, închiriere către alte
persoane, servicii de pază și protecţie, reparaţii, activităţile agenţilor
de vânzări) nu sunt subiectul acestei prevederi.

Rezerve din reevaluare
Rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor,

efectuată după data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul
profitului impozabil prin intermediul amortizării fiscale sau al
cheltuielilor privind activele cedate/casate se impozitează la calculul
impozitului pe profit, concomitent cu deducerea amortizării fiscale,
respectiv la momentul scăderii din gestiune a mijloacelor fixe. Ca
efect această prevedere elimină reevaluarea fiscală a activelor
disponibilă pentru câţiva ani.

Impozitarea veniturilor microîntreprinderilor
Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor cf. Codului

Fiscal Art.107 alin.(1) este: 2% în anul 2007; 2,5% în anul 2008; 3% în
anul 2009. (2) În situaţia în care impozitul datorat de microîntreprinderi
este mai mic decât impozitul minim anual, prevăzut în tabelul de mai
sus, acestea sunt obligate la plata impozitului la nivelul acestei sume.

În aplicarea alin.(2), pentru anul 2009, se au în vedere următoarele
reguli:

a) pentru trimestrul al II-lea se compară impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor datorat la sfârșitul trimestrului cu impozitul
minim anual (prevăzut în tabelul de mai sus) recalculat în mod
corespunzător pentru perioada 1 mai – 30 iunie 2009, prin împărţirea
impozitului minim anual la 12 luni și înmulţirea cu numărul de luni
aferent perioadei respective;

b) pentru trimestrele al III-lea și al IV-lea se compară impozitul pe
veniturile microîntreprinderilor datorat la sfârșitul fiecărui trimestru
cu impozitul minim anual, recalculat în mod corespunzător pentru
trimestrul respectiv, prin împărţirea impozitului minim anual la 12
luni și înmulţirea cu numărul de luni aferent trimestrului respectiv.

� AVTOPROM
 05.11.2009 - 08.11.2009
or. Zaporojie - 1-a expoziţie specializată
� Autocare și camioane. Piese de
schimb. Cosmetică pentru automobile
Utilaje și instrumente pentru service
auto și reparaţii. Tuning și stiling.
� VÂNĂTOR și PESCAR
05.11.2009 - 08.11.2009
or. Zaporojie - a 5-a expoziţie specializată
� Articole de vânătoare și pescuit.
Luntre, șalupe, iahturi, motoare. Articole
pentru sport și turism.
� EXPOTOAMNA
11.11.2009 - 14.11.2009
or. Kirovograd - universală
� Haine, încălţăminte, ţesături.
� Cosmetică, parfumerie. Suveniruri.
� Articole de uz casnic.
� Produse alimentare, băuturi.
� ENERGIE

11.11.2009 - 13.11.2009
or. Zaporojie - A 6-a expoziţie specializată
� Energetică. Electrotehnică.
Tehnologii și utilaje. Sisteme și mijloace
de generare a resurselor energetice.
Surse de energie alternative. Tehnologii
de păstrare a energiei. Software.
� ECOTEHNOLOGII. ENERGETICĂ
ALTERNATIVĂ
11.11.2009 - 13.11.2009
or. Zaporojie - A 2-a expoziţie specializată
� Curăţarea apei, gazelor, aerului și a
solului. Protecţia muncii și securitatea
industrială. Reciclare. Păstrarea
resurselor, căldurii și energiei. Energie
alternativă. Adunarea, utilizarea și
prelucrarea deșeurilor industriale.
� ”Totul pentru voi”
12.11.2009 - 15.11.2009
Or. Rovno - Expoziţie-târg - prima expoziţie
interregională specializată
� Târgurile din Volâni
03.12.2009 - 06.12.2009

Or. Rovno - Expoziţie-târg
� Produse industriale și alimentare.
� MODĂ. FRUMUSEŢE. SĂNĂTATE
04.12.2009 - 06.12.2009
or. Cercasî - Expoziţie-târg universal
· Haine și încălţăminte de toamnă și
iarnă. Căciuli. Articole din tricotaj.
· Articole pentru copii și bebeluși.
· Bijuterii. Suveniruri.
· Cosmetică, produse de igienă.
· Centre medicale. Saloane de
frumuseţe. Vitamine.
· Produse alimentare. Băuturi.
� Târgul de Crăciun
16.12.2009 - 19.12.2009
Târg de sărbătoare - Universal
� CADOU DE CRĂCIUN
17.12.2009 - 20.12.2009
or. Zaporojie - A 8-a expoziţie-vânzare
universală - Podoabe de brad. Bijuterii.
Suveniruri. Haine, încălţăminte. Băuturi,
produse alimentare. Articole pentru
copii.

Urmare din pag. a 4-a

Expoziţii organizate de Camere de Comerţ și
Industrie din Ucraina, mai - decembrie 2009
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• Din străinătate

CERERI

ALGERIA
� Solicită scaune de bucătărie și

saloane în formă de L, nefinisate,
nebăţuite, fără șezut, în cantitate de
20 scaune/luna. (4911)

ARABIA SAUDITA

� Compania dorește să intre în
contact cu firme de construcţii din
România, pentru executarea de proiecte
civile și industriale în Arabia. (4912)

AUSTRIA
� Caută furnizori de lemn pentru

paleţi și lemn de foc. (4909)
FRANŢA

� Firma franceză dorește să importe
din România pavele, borduri și dale din
piatră de calcar pentru drumuri. (4905)
� Dorește să importe mobilă (literie,

salle a manger, chambre a coucher,
table basse contemporain, etc). (4906)
� Societate de vânzare pe internet,

dorește să importe mobilă din România

(canapes, tables, chaises, etageres)
(4907)
� Societate specializată din anul

1966 în comerţul de carne și păsări,
care importă deja produse din celelalte
ţări membre ale UE, caută furnizori de
carne din România: carne de vită, de
porc, de miel, pasăre-curcan și găină-
tranșate. (4913)

INDIA
� Dorește cooperare în înfiinţarea

unei societăţi mixte in România, care
să producă miere de export din
amestecul de miere indiană și miere
provenită de la producători locali. Se
dorește găsirea unor parteneri
specializati în producţia de miere din
România. (4908)
� Dorește cooperare, producţie

,import-export sucuri de fructe ;
eventuală înfiinţare în România a unei
companii pentru producerea de sucuri
din amestecuri de fructe tropicale din
India și fructe din Romania (mere,
prune, caise, etc) care ulterior să fie
exportate și în alte ţări. (4908)

TURCIA

� Solicită parchet laminat de 6, 7,
8 mm tip AC3 31st class, în cantitate
de 30.000 - 50.000 mp/lună. (4910)

OFERTE

CANADA

� Societatea canadiană oferă
servicii de consultanţă în managementul
de afaceri IT și tehnologia informaţiei
și propune 3 proiecte de cooperare cu
firme din România: -în domeniul
alimentar pentru producerea de
semipreparate din bucătăria
românească și produse congelate în
fructe și legume naturale și bio,
certificate pe piaţa nord americană, prin
oferire de servicii IT; în domeniul
transportului intermodal, prin realizarea
logisticii virtuale; transfer Know-Haw în
domeniul gestiunii și tehnologiei
informaţiei în intreprinderi
guvernamentale și private, în vederea
dezvoltării lor tehnologice la nivelul
tendinţelor actuale ale pieţelor
internaţionale. (4914)


