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Criza economico – financiară omoară
de-a binelea firmele mici și mijlocii care
cad ca „muștele” în calea urgiei care cade
pe capul economiei naţionale,
globalizate acum. Deși IMM sunt
categorisite ca „sarea și piperul” unei
economii de piaţă sănătoase,
guvernanţii, în mod direct sau indirect,
au hotărât să le mai reducă numeric.

Cu toate că România are cele mai
puţine IMM pe cap de locuitor nici pe
acestea puţine nu le protejăm. Din
nevoia de a asigura fondurile bugetare
care să acopere cheltuielile exagerate și
risipa instituţiilor bugetare, guvernul
nostru a luat o serie de decizii pripite
care vor conduce la scăderea și mai
drastică a numărului de IMM, mai ales
a microîntreprinderilor românești.

Considerăm că ultima Ordonanţă de
Urgenţă și Hotărâre de Guvern, nr.
488/28.04.2009, aplică măsuri de
sancţionare financiară, în locul principiului
de prezumţie al nevinovăţiei,
acceptându-se principiul prezumţiei
vinovăţiei. Astfel, IMM, dar mai ales
microîntreprinderile, trebuie să se apere
și să probeze prin zeci de formulare în
faţa organelor fiscale că n-au înșelat statul
și nu sunt evazioniste fiscal. Plecând de
la suspiciunea că toate IMM și
microîntreprinderile sunt evazioniste,
guvernul a introdus impozitul minim pe
cifra de afaceri – impozitul forfetar, în
locul unor măsuri drastice, așa cum a
promis la înscăunarea sa, de reducere a

Șeful Statului a ţinut să felicite CCIR pentru că a
reușit să dea o pildă de reorganizare eficientă a unei

structuri naţionale, ce ar putea fi urmată cu
repeziciune și de autorităţile administraţiei de stat

„Situaţia financiară este dificilă și sprijinul real poate veni
din zona politică”, a declarat Președintele Traian Băsescu la
întâlnirea cu președinţii Camerelor de Comerţ si Industrie.

Președintele României, Excelenţa Sa, dl.
Traian Băsescu, s-a întâlnit marţi, 31
martie, a.c., la Palatul Camerei de Comerţ
și Industrie a României cu președinţii
Camerelor de Comerţ din Sistemul Cameral
din România, reuniţi la București pentru a
discuta despre implicaţiile acordului cu
Fondul Monetar Internaţional (FMI) asupra
mediului de afaceri din România.

„La masa dezbaterii măsurilor economice
trebuie să existe și reprezentantul Camerelor
de Comerţ”, a afirmat Președintele Camerei
Naţionale, dl. Mihail M. Vlasov, subliniind
că: „avem multe atribuţii, suntem capabili
și bine organizaţi și ne putem asuma și multe
alte obligaţii din componenta economică.
Oamenii de afaceri și Camerele de Comerţ
sunt pregătiţi să fie parteneri corecţi și
constructivi ai statului”. Înţelegând
implicarea statului în economie, în actualul
context de criză, pentru reglementarea pieţii
și activităţii antreprenoriale, Camerele de
Comerţ doresc să nu mai fie „ignorate
declarat și ostentativ de către autorităţile
locale”.

Felicitând CCIR că a „reușit să dea o pildă
de reorganizare eficientă a unei structuri
naţionale”, ce ar putea fi urmată cu
repeziciune și de autorităţile administraţiei
de stat, Președintele Traian Băsescu a
prezentat obiectivele ţintite prin acordul cu

FMI - Uniunea Europeană, cu accent pe
componenta care se va răsfrânge în mediul
de afaceri.

“Acordul cu FMI și UE nu este un acord
cu BNR și Ministerul de Finanţe, doar
pentru că ei sunt semnatarii, acordul este
cu România, atât practic, cât și politic”, a
spus Președintele Statului, făcând apel la
solidaritate. „Realizez că a fost o puternică

implicare a Șefului Statului în
acest proces, dar consider că
implicarea oamenilor la vârf
este obl igatorie și nu
reprezintă doar un act de
bunăvoinţă. Situaţia
fi-nanciară este dificilă și
sprijinul real poate veni din
zona pol it ică”, a spus
Președintele României.

Președintele Băsescu a
încheiat făcând, în premieră,
afir-maţia conform căreia,

odată ce actuala criză economică va trece,
România se va confrunta cu perspectiva
delocalizării unor industrii care nu sunt legate
de existenţa materiilor prime pe teritoriul
ţării noastre. De aceea, Președintele
Băsescu a recomandat oamenilor de afaceri
să investească în turism și în industria
alimentară (ţinând cont că în prezent
românii cumpără 70% din alimente din
străinătate) lucru care ar duce la diminuarea
facturii de importuri.

Întâlnirea a reiterat angajamentul pe care
ambele entităţi îl au faţă de comunitatea
antreprenorială, subliniind importanţa
istorică și legitimă a parteneriatului public
- privat, asumat cu acest prilej, și de
asemenea, speranţa că acest demers se
va constitui într-un moment de referinţă în
substanţializarea eforturilor comune și a
convergenţei misiunilor de credinţă, atât
ale Administraţiei Prezidenţiale, cât si ale
Sistemului Cameral din România.
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cheltuielilor mari, exagerate și necontrolate
din instituţiile bugetare de la nivel
guvernamental, naţional și local și a marilor
evaziuni fiscale. Aplicând o fiscalitate
exagerată completată cu o mulţime de taxe,
se distrug IMM care aduc cu un aport de
peste 70 % la PIB României. Se reduce,
astfel, baza de creștere economică și a
surselor la buget, implicit crearea noilor locuri
de muncă. Este drept că multe din aceste
firme sunt dependente de marile companii
și mai ales de firmele multinaţionale care,
prin căderea lor, datorită crizei, atrag după
ele și închiderea unor IMM. Dar marea
majoritate a IMM sunt firme cu capital
românesc și servesc mai mult nevoile
populaţiei din România, multe dintre ele
aflându-se în mediul rural. Majoritatea micro
și micile întreprinderi sunt de structură
familială, firme de tip clasic capitalist în care
organizarea și conducerea sunt simplificate,
cu o motivaţie solidă, pozitivă a rezultatelor
afacerilor, cu predilecţie pentru dezvoltare,
lipsită de conflictele de muncă, deoarece
patronul este totul, de cele mai multe ori și
executantul/muncitorul. IMM  dispun de o
mare adaptabilitate și flexibilitate la
evenimentele și fenomenele perturbatoare
de pe piaţă, redresându-se fără ajutor
financiar major extern firmei.

În calea dezvoltării IMM, în cele mai
multe cazuri, stau fenomenele negative cu
care se confruntă economia și anume inflaţia,
accesul limitat la creditele bancare,
participarea la licitaţiile organizate de
instituţiile bugetare și deficitele bugetare
mari, cu efecte asupra economiei, așa cum
se manifestă acum în condiţiile  de criză.

În condiţiile de criză economică și
financiară deficitele bugetare și cvasifiscale
care constrâng economia naţională, obligă
guvernul să apeleze la împrumuturi masive
de la băncile comerciale din ţară în condiţii
avantajoase pentru bănci dar în detrimentul
și în dauna firmelor private românești, mai
ales al IMM, care nu pot să plătească
costul creditului. Acestea din urmă se
confruntă cu o concurenţă neloială din partea
statului, care nu mai pot lua credite bancare
datorită costului ridicat al  creditului creat

de cererea de credite de către stat pentru
nevoile proprii.

În aceste condiţii criza se agravează și se
cronicizează și mai mult în timp și spaţiu. În
aceste vremuri, unii politicieni legaţi trup și
suflet de marile firme și companii, se
preocupă de salvarea lor, prin masive
ajutoare de stat directe sau indirecte, forţând
politizarea excesivă a fiscalităţii, prin
impozite și taxe, unele dintre ele aberante
și neproductive, care afectează direct sau
indirect majoritatea IMM. Așa s-a născut
impozitul forfetar ca sursă de venit la buget,
afectând direct micro și IMM din România.

Întrebările pe care și le pun micii patroni
sunt legate de acest impozit forfetar, și
anume, dacă statul vrea, într-adevăr, să
pedepsească evazioniștii din România sau
este o încercare disperată de a „ajuta” un
buget falimentar și prost gestionat de-a
lungul celor 20 de ani forţând taxarea IMM
și microîntreprinderile cu impozitul forfetar?
În acest caz, majoritatea lor pot lua calea
încetării activităţi lor prin suspendări de
activitate, dizolvare voluntară sau radiere
voluntară.

Așa cum spuneam, se pleacă de la
prezumţia de vinovăţie, fără a stabili că
majoritatea IMM și microîntreprinderilor
participă cu sume importante la bugetul ţării.
Patronii își pun problema, de ce să mai lupte
să realizeze profit în activitatea firmei dacă
este obligat să plătească un impozit minim
la cifra de afaceri realizată, dacă valoarea
aferentă impozitului pe profit de 16 % este
mai mică decât cota de impozit forfetar.
Astfel, guvernul anulează din politica fiscală
cota unică de impozitare care a funcţionat în
ultimii ani, și care a scos sume importante de
la firme care au ieșit din economia subterană.

Micul patron prin dezvoltarea afacerii sale
asigură nu numai creșterea economică a ţării,
dar și absorbţia forţei de muncă apărută ca
urmare a  restructurărilor firmelor de stat sau
marilor companii care își închid porţile,
având și o contribuţie importantă la creșterea
nivelului de trai al populaţiei prin reducerea
șomajului în limite rezonabile. Aceste efecte
se produc nu numai în firma pe care o
conduce, dar și în plan organizaţional în
serviciile colaterale, prin susţinerea acestor

instituţii sau firme partenere cu fonduri directe
sau indirecte. Aici se creează mecanismele
capitalismului de piaţă autentică. Cererea
și oferta, mecanism de reglare a pieţei,
domină schimburile comerciale și afacerile
între producători și consumatori. Orice
cheltuială pe care o face o firmă privată
pune în mișcare bani în economia naţională.
Impunerea prin forţă de către stat a acestui
nou impozit, poate ar fi fost util și necesar
în perioada tranziţiei, dar acum, în perioada
de criză, sugrumă afacerile micilor
producători, aruncându-i fie în economia
subterană, fie în închiderea firmelor și în final
în șomaj. Guvernul nu trebuie să se lupte
cu micii producători, „storcându-i de bani”,
ci prin închiderea robinetelor de risipă ale
cheltuielilor salariale exagerate și nejustificate,
a susţinerii unui aparat exagerat și birocratic
al  funcţionarilor aflaţi în organele
administraţiei la toate nivelurile, locale,
regionale și naţional, a nenumăratelor
agenţii și autorităţi apărute ca ciupercile în
perioada de 20 de ani de tranziţie care
consumă din bugetul ţării. Dacă acest
personal bugetar și-ar îndeplini atribuţiunile
oferite de legi, nu am mai avea nevoie de
impozitul forfetar.

Statul prin structurile sale de comandă și
execuţie trebuie să întărească și să sporească
controalele de supraveghere, acolo unde se
creează sau se consumă banul public, mai
ales în lucrările de infrastructură, să
îmbunătăţească    procesele de colectare a
veniturilor și obligaţiilor către stat, de la
toţi producătorii de venituri, să descopere
marii evazioniștii din economia românească
și să aplice prevederile legale asupra celor
vinovaţi.

De asemenea legile care pedepsesc
evaziuni fiscale și care lipsesc cu desăvârșire
la noi, trebuie să fie drastice atât pentru
cei care le încalcă cât și pentru cei care
favorizează evaziunea, fiind încadrate corect
ca delicte civile sau penale. Firmele care
înregistrează pierderi minim 2 ani consecutiv
trebuie supuse controlului de fond din partea
organelor abilitate ale Finanţelor și avertizaţi
cu închiderea lor în caz de continuare a
activităţilor perdante sau constatării intenţiei/
efectuării unor acte evazioniste. Dar din câte
se știe fie din media fie de la “radioșanţ”

Continuare în pag. a 3-a
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unele firme perdante sau cu
datorii mari la stat sunt firme
susţinute direct sau indirect de
unii oameni politici aflaţi în
funcţii la nivele locale sau
naţionale, parlamentari sau foști,
membrii de familii ai acestora,
de unii funcţionari din aparatul
administrativ și bugetar al
statului.

Dacă ANAF, Ministerul
Finanţelor ar cere informaţii de
la Oficiul Naţional al Registrului
ar găsi o bună parte din foștii și
actualii salariaţi ca membrii ai
consiliilor de administraţie și
cenzorii ai  unor firme de stat
sau private. De asemenea,  ar
constata că cei care trebuie să
facă legile / actele normative,
să le aplice, să le controleze și
să le execute prevederile și
obligaţiile către bugetele locale
și naţionale, se află printre acești
“apărători” și/sau “consultanţi”
ai evazioniștilor. Un caz recent

descoperit în judeţul nostru, aflat
în ancheta organelor DNA, din
păcate va confirma cele spuse
mai înainte. Funcţionarii și înalţi
funcţionari din aparatul
finanţelor au dat “lovituri de
tun” prin încasare unor TVA pe
facturi contrafăcute și fictive.
(Sic!). Suntem convinși că
organele abilitate ale justiţiei vor
clarif ica dimensiunea
prejudiciului și numărul
participanţilor la eveniment. S-
ar putea ca acesta să fie
bulgărele care declanșează
avalanșa și în alte judeţe din
ţară.

Pentru a veni în susţinerea
concretă a celor afirmate, că
IMM-urile și microîntreprinderile
constituie “coloana vertebrală”
a unei economii de piaţă
funcţionale, voi da câteva date
statistice reprezentative și
lămuritoare referitoare la locul,
rolul și contribuţia lor în judeţul
nostru și, prin extindere, la nivel
naţional.

Urmare din pag. a 2-a
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În 2007 IMM și

microîntreprinderi le au
reprezentat 98,5% din firmele
care au depus bilanţuri la DGFP
Maramureș. Acestea au
înregistrat o cifră de afaceri care
a reprezentat 80,2% din cea
înregistrată pe întreg judeţul.
Profitul brut a reprezentat
79,60% din total iar pierderile
brute 63%. În cele 12700
IMM la care adăugăm
microîntreprinderile au lucrat
59215 salariaţi reprezentând
77,3% din personalul angajat
aflat în evidenţa firmelor.

Analizând firmele care au
înregistrat pierderi, acestea s-au
loca l izat la f i rme din
domenii le: 13% comerţ;
12,7% serv ic i i ;  5,7%
construcţii; 23,6% industrie;
2,4% restaurante, baruri,
ca fene le; 3,2% export,
cercetare, dezvoltare; 2,6%
hitech, 38% la Reg ia
REMIN. Restul până la 100%
s-au localizat cu sume mici,

subunitare, în agricultură, turism,
hoteluri și agenţii de turism.

Suntem convinși că totuși se
va reveni urgent la renunţarea la
impozitul minimal pe cifra de
afaceri , ca să mai rămână în
portofoliul Românie ceva IMM
și microîntreprinderi. Suntem
dispuși să ajutăm MF și
guvernul, dacă suntem luaţi în
seamă, ca împreună cu
patronatele și sindicatele să
facem lumină în problema
evazioniști lor români sau
rezidenţi. Dar mai înainte,
guvernul să facă ordine în propria
ogradă, atât în ceea ce înseamnă
personalul, cât și în respectarea
legilor și actelor normative, de
la cel mai mare contribuabil până
la cel mai sărac.

Pro memoria:
„Trebuie renunţat la mitul

marilor companii, așa numiţii
campioni naţionali, care au atât
de multe succese încât trebuie
subvenţionaţi pentru a rezista pe
piaţă” – Leszek Balcerowicz –
arhitectul reformelor economice
din Polonia.

Workshop - Metode-TRANS-Syl - Transfer de cunoștinţe
Camera de Comerţ și

Industrie Maramureș

în colaborare cu
Fundaţia Publică

pentru Progresul

Industriei (IFKA) din
Budapesta a organizat
perioada 29-30 aprilie

2009 la Centrul de
Instruire și Marketing al
C.C.I. Maramureș din
Baia Mare un workshop
dedicat IMM-urilor din
judeţul Maramureș având
ca tematică:

Metode-TRANS-Syl -Transfer de cunoștinţe

În cadrul acestei tematici au fost abordate cunoștinţe
despre:

· Managementul Proiectelor, întocmire și abordare –
lector Vadovics Kristóf

· Managementul Calităţii – lector Sződi Sándor
· Logistică – lector Mondovics János

Evenimentul a fost
organizat în cadrul
proiectului „Sprijinirea
competit iv ităţ i i  IMM-
urilor” având ca beneficiar
Fundaţia și ca grup ţintă
oameni i de afaceri
vorbitori de l imbă
maghiară care îș i
desfășoară activitatea în
Transilvania. Fundaţia
Publică pentru Progresul
Industriei din Budapesta a
fost înfiinţată în 1990 în

scopul sprijinirii firmelor mici și mijlocii prin servicii de
consultanţă și formarea oamenilor de afaceri din Ungaria
și din alte ţări europene.

Au participat un număr de 27 de reprezentanţi ai IMM-
urilor maramureșene interesaţi de dezvoltarea
competitivitatii si a culturii antreprenoriale și dobândirea
de cunoștinţe ţinând cont de experienţa altor ţări din
Uniunea Europeană.
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MODIFICĂRI ADUSE LEGII CECULUI NR. 59/1934

Prin Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. nr. 38/2008 aprobată prin
Legea nr. 127/2009 a fost modificată
Legea nr. 59 din 1934 asupra cecului.

Principale modificări și noutăţi vizează
semnătura, girul, termenul de prezentare
la plată a cecului, prezentarea unui cec
la plată prin trunchiere, modificări pe care
le redăm mai jos:

Orice semnătură a unui cec trebuie
să cuprindă:

a) în clar, numele și prenumele
persoanei fizice sau denumirea
persoanei juridice ori a entităţii care se
obligă;

b) semnătura olografă a persoanei
fizice, respectiv a reprezentanţilor legali
sau a împuterniciţilor persoanelor
juridice care se obligă ori a
reprezentanţilor sau a împuterniciţilor
altor categorii de entităţi care utilizează
astfel de instrumente.

Un alt element pe care trebuie sa-l
conţină cecul, introdus prin Legea nr. 127/
2009, este “codul trăgătorului, respectiv
un număr unic de identificare, preluat din
documentele de identificare sau de
înregistrare ale trăgătorului.

Girul trebuie scris pe cec; el trebuie să
fie semnat de girant.

Girul este valabil chiar dacă
beneficiarul nu este menţionat sau
girantul a pus numai semnătura (gir în
alb). În acest din urmă caz, girul, pentru a
fi valabil, trebuie să fie scris pe cec.”

Avalul se dă pe cec. El se exprimă prin
cuvintele: «pentru aval» sau orice formă
echivalentă; el este semnat de avalist.”

Actul normativ reglementează
trunchierea (prezentarea electronica la
plata a cecului, a cambiei si biletului de

ordin) si posibilitatea de prezentare la
plata a cecului in forma electronica,
respectiv prezentarea unei imagini a
cecului original si a informaţiilor relevante
conţinute de acesta, ambele in format
electronic.

În sensul legii, prin trunchiere  se
înţelege procedeul informatic care constă
în următoarele operaţiuni succesive:

a) transpunerea în format electronic a
informaţiilor relevante de pe cecul
original;

b) reproducerea imaginii cecului
original în format electronic;

c) transmiterea informaţiei electronice
obţinute prin operaţiunile prevăzute la lit.
a) și b) către instituţia de credit plătitoare.

Prezentarea la plată a unui cec prin
trunchiere produce aceleași efecte
juridice ca și prezentarea la plată a
cecului original, cu condiţia ca acesta din
urmă să fi fost emis cu respectarea
prevederilor legii.

Momentul recepţionării de către
instituţia de credit plătitoare, respectiv de
către un sistem de plăţi a informaţiilor
relevante pentru trunchiere și a imaginii
electronice a respectivului cec, constituie
momentul prezentării la plată.

Transmiterea către instituţia de credit
plătitoare a informaţiilor relevante și a
imaginii cecului, prin trunchiere, trebuie
realizată astfel încât să se asigure
autenticitatea și integritatea acestora, prin
utilizarea oricăror procedee tehnice
admise de lege.

Prin modificările aduse, instituţiile de
credit nu sunt obligate sa aplice
trunchierea, putând recurge la aceasta
posibilitate de procesare numai daca au
agreat acest lucru prin semnarea unor

acorduri bilaterale, multilaterale sau prin
semnarea contractului de participare la
un sistem de plăţi. Ca atare, trunchierea
nu este obligatorie si nu produce efecte
decât daca este agreata in mod formal
de instituţiile de credit implicate

Ordonanţa 38/2008 de modificare a
Legii 58/1934 elimina foaia de prelungire
pe care se puteau înscrie girurile sau
avalurile, pentru a nu fi necesara captarea
si transmiterea, prin trunchiere, a imaginii
acesteia, pe lângă imaginea
instrumentului de debit, posibilitatea de
postdatare, respectiv prezentarea la plata
a unui cec care are completata o data a
emiterii ulterioara celei de prezentare,
deoarece, in acest caz, se asimilează
data emiterii cu o așa-zisa “data a
scadentei”, in condiţiile in care cecul este
un instrument de plata plătibil la vedere.

Potrivit noilor reglementari, nu mai este
valabila prevederea potrivit căreia cecul
prezentat la plata înaintea zilei arătate
ca data a emiterii este plătibil in ziua
prezentării. De asemenea, termenul in
care cecul emis si plătibil in România
trebuie sa fie prezentat la plata, sub
sancţiunea pierderii dreptului de regres
împotriva giranţilor si garanţilor, este de
15 zile, abrogându-se prevederea potrivit
căreia exista stipulat si un termen de opt
zile pentru cecurile plătibile în localitatea
unde au fost emise.

În plus, OUG nr. 38/2008 a eliminat
posibilitatea de postdatare, respectiv
prezentarea la plată a unui cec care are
completată o dată a emiterii ulterioară datei
prezentării, deoarece, în acest caz, se
asimilează data emiterii cu o așa zisa “data
a scadentei”, în condiţiile în care cecul este
un instrument de plată la vedere.
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CURSURI POST-UNIVERSITARE

Universitatea “Babeș Bolyai” Cluj Napoca în colaborare cu
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș organizează la
Baia Mare următoarele cursuri post-universitare:

Masterate:
- Bănci și Pieţe de Capital,
- Managementul Dezvoltării Afacerilor.
La aceste cursuri se pot înscrie absolvenţi de studii

superioare de lungă durată (inclusiv promoţia 2008)
indiferent de profilul absolvit. La finalul anului de studii,
absolvenţii vor obţine Diplomă de master cu recunoaștere
internaţională eliberată de Universitatea “Babeș – Bolyai”.

Curs post-universitar de perfecţionare:
- Manager de proiect.
Acest program de studii se adresează persoanelor cu studii

superioare (de lungă sau scurtă durată), activând în sectorul
economic din judeţul Maramureș, care doresc să își dezvolte
cunoștinţele în domeniul afacerilor europene și a
managementului proiectelor cu finanţare nerambursabilă, în
special prin Fonduri Structurale. La finalul cursului,
absolvenţii vor obţine Certificat de absolvire eliberat de
Universitatea “Babeș – Bolyai”.

Cursurile sunt susţinute de profesori universitari din cadrul
Universităţii “Babeș Bolyai” Cluj Napoca și se desfășoară la
fiecare sfârșit de săptămână. Locul de desfășurare al
cursurilor este Centrul de Instruire și Marketing al Camerei
de Comerţ și Industrie Maramureș.

CURSURI AUTORIZATE DE CONSILIUL NAŢIONAL DE
FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR

1. Curs de iniţiere pentru ocupaţia AGENT
IMOBILIAR (cod COR 341301)

La nivelul statelor membre se lucrează la elaborarea unor
standarde ce vizează direct piaţa imobiliară, acestea urmând
a fi aplicate și în România începând de anul viitor. Acestea
cer ca orice persoană ce dorește să practice meseria de
Agent Imobiliar va trebui mai întâi să urmeze un curs de
specialitate în urma căruia să obţină certificatul de absolvire
al acestui curs. Acest document oficial va permite prestarea
serviciilor de intermediere pe piaţa imobiliară.

Meseria de agent imobiliar presupune – ca orice altă
meserie – o serie de abilităţi și cunoștinţe, iar achiziţia
acestora se poate face urmând cursuri speciale în domeniu.

2. Curs de perfecţionare pentru ocupaţia
INSPECTOR RESURSE UMANE (cod COR 342304)

Obiectivele acestui curs: Resursele umane reprezintă una
dintre cele mai importante investiţii ale unei organizaţii.
Tocmai de aceea gestionarea eficientă a acestor resurse este
un atu important pentru orice companie. Inspectorul de resurse
umane poate fi considerat un angajat de bază al companiei,
indispensabil desfășurării oricărei activităţi economice,
întrucât, indiferent de dimensiunea forţei de muncă implicate,
el este cel care asigură gestionarea optimă a angajaţilor.
Cursul garantează dobândirea tuturor cunoștinţelor necesare
privind recrutarea, angajarea, salarizarea și încetarea
raporturilor de muncă ale angajaţilor unei instituţii, în
condiţiile respectării legislaţiei actuale a muncii.

3. Curs de specializare pentru ocupaţia
INSPECTOR de SPECIALITATE PROTECŢIA MUNCII (cod
COR 241204)

Obiectivele acestui curs: Cunoașterea activităţilor ce se
desfășoară și organizarea compartimentului de Protecţia
Muncii. Îndeplinirea normelor de securitate și sănătate a
muncii, este o cerinţă tot mai stringentă și în România (pentru
alinierea condiţiilor respective la standardele Europene).
Urmând acest curs, veţi reuși să deprindeţi cunoștinţele
necesare practicării acestei ocupaţii iar structurarea acestui
curs, vă va permite să înţelegeţi rolul, locul, importanţa și
atribuţiile Inspectorului pentru Protecţia Muncii.

La finalul acestor cursuri se eliberează certificate de
absolvire, avizate de Ministerul Muncii, Egalităţii de Șanse
și Familiei și Ministerul Educaţiei, Cercetării și Tineretului.

ACADEMIA DE MANAGEMENT PENTRU IMM
MARAMUREȘ

Academia de Management pentru IMM Maramureș
a fost înfiinţată la iniţiativa Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș și a programului GTZ al Ministerului Federal
German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare având
ca obiectiv principal formarea și perfecţionarea profesională
a mediului de afaceri maramureșean și nu numai. În cadrul
Academiei de Management Maramureș Camera de Comert si
Industrie Maramureș organizează următoarele cursuri în
domeniul Sistemului de Management al Calităţii:

1. Specialiști pentru Sisteme de Management
al Calităţii Conform ISO 9001:2008

Această instruire este deosebit de utilă atât angajaţilor
firmelor care lucrează la implementarea unui sistem de
management al calităţii și pregătirea acestuia pentru
certificare cât și firmelor deja certificate, unde prioritatea
se axează pe menţinerea și îmbunătăţirea continuă a acestui
sistem.

2. Reprezentantul Managementului pentru
Calitate

Cursul de Reprezentantul Managementului pentru Calitate
se adresează persoanelor care coordonează (sau vor
coordona) sistemul de management al calităţii dintr-o
organizaţie, indiferent dacă titulatura lor este de
Reprezentantul Managementului pentru Calitate, Director
Calitate, Coordonator Calitate sau Quality Manager.

La acest curs se pot înscrie doar persoanele care au urmat
în prealabil un curs de managementul calităţii și care pot
prezenta un certificat în acest sens.

3. Auditor Intern pentru Sisteme de
Managementul Calităţii conform Standardului ISO
9001:2008

Una din cerinţele de bază ale sistemului de management
al calităţii conform standardului SR EN ISO 9001 este
supravegherea obligatorie a funcţionării sistemului. Auditul
calităţii asigură identificarea la timp a neconformităţilor,
prin realizarea acţiunilor corective, luarea măsurilor de
corectare adecvate și astfel îndeplinirea cerinţelor
standardului.

Continuare în pag. a 6-a
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4. Specialist pentru Sisteme
de Managementul Igienei in
industria alimentara conform
HACCP

Această instruire este deosebit de
utilă atât angajaţilor firmelor care
lucrează la implementarea unui sistem
de management al calităţii și pregătirea
acestuia pentru certificare, cât și
firmelor deja certificate, unde prioritatea
se axează pe menţinerea și
îmbunătăţirea continuă a acestui
sistem.

5. Auditor Intern  pentru
Sisteme de Managementul
siguranţei produsului alimentar
conform ISO 22000:2005,
respectiv ISO 19011:2002

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.

CURS DE AGENT IMOBILIAR

Menţionăm faptul că auditorul intern
poate efectua și audit la furnizorii firmei
sale.

6. Auditor Intern pentru
Sisteme de Managementul
Mediului conform standardului
14001

Pe durata cursului sunt tratate
subiecte privind conceptele de bază ale
SMM, prezentarea standardului ISO
14001, cerinţele de auditare, aspecte
practice și aplicaţii privind funcţionarea
și controlul sistemelor de management
de mediu, cerinţele și procedura de
audit, pregătirea, desfășurarea și
evaluarea auditurilor interne.

Cursul este recomandat persoanelor
care fac sau vor face parte din echipa
de audit intern pentru sisteme de
managementul mediului dintr-o
organizaţie care are implementat sau
este în curs de implementare și
certificare a sistemului ISO 14001.

7. Specialiști pentru Sisteme
de Management al Sănătăţii și
Securităţii Ocupaţionale conform
OHSAS 18001: 1999 (Rev 2004)

Această instruire este deosebit de
utilă atât angajaţilor firmelor care

lucrează la implementarea unui sistem
de management al SSO și pregătirea
acestuia pentru certificare, cât și
firmelor deja certificate, unde prioritatea
se axează pe menţinerea și
îmbunătăţirea continuă a acestui
sistem. Subiectele abordate vor fi:
iniţiere în SSO si protecţia muncii,
definirea conceptelor, istoricul SSO,
terminologia SSO, prezentarea OHSAS
 18001 :1999, cerinţe ale unui sistem
SSO, elaborarea unui sistem de
managementul al SSO, documentarea
unui sistem de managementul SSO,
implementarea unui sistem de
management al SSO.

Participanţilor care promovează
examenul li se acordă un certificat
recunoscut internaţional în limba
română din partea organismului de
certificare personal TÜV Rheinland
InterCERT, divizia Akademia.
Participanţii care nu promovează sau
nu doresc să susţină examenul primesc
o „Confirmare de participare” din partea
TÜV Rheinland România SRL, păstrând
dreptul de a participa în decurs de trei
ani la examenele sus numite.

Urmare din pag. a 5-a
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În perioada 2 februarie - 15 aprilie

2009, Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș a organizat unul din cele
mai complexe cursuri de formare
profesională, cursul de AGENT

IMOBILIAR, curs la care s-au înscris
și au absolvit 11 persoane.

CCI Maramureș organizează un
astfel de curs, fiind posesor al
autorizaţiei de furnizor de formare
profesională pentru ocupaţia
AGENT IMOBILIAR seria MM, nr.
000 280 înmatriculat în Registrul
Naţional al furnizorilor de formare
profesională a adulţilor cu nr. 24/24/
09.02.2009.

Cursurile s-au desfășurat zilnic, de
luni până joi, la sediul Camerei de
Comerţ și Industrie Maramureș, Bd.
Unirii nr. 16, fiind susţinute de

lectori autorizaţi de Ministerul
Muncii, Solidarităţii Sociale și
Familiei.

În urma promovării acestui curs,
absolvenţii au dobândit o serie de
abilităţi și competenţe cum ar fi
cunoașterea acţiunilor și activităţilor
pe care trebuie să le întreprindă un
Agent Imobiliar, pentru finalizarea
cu succes a contractelor; înţelegerea
parcurgerii etapelor de organizare,
management, marketing și evaluare
a serviciilor ofertate. Cursul le-a
permis să înţeleagă mai bine această
ocupaţie, în condiţiile de armonizare
și standardizare a activităţilor
imobiliare cu practica pe Piaţa
Europeană.

După absolvirea examenului final,
care a avut loc în 24 aprilie 2009, au

fost eliberate Certificate de absolvire
în care sau înscris datele personale,
tipul cursului absolvit și media de
absolvire. Certificatele sunt însoţite
de o Anexă, în care sunt înscrise
competenţele dobândite, în
conformitate cu Standardul
Ocupaţional specific ocupaţiei.
Certificatele de absolvire de acest tip,
sunt recunoscute la nivel naţional,
fiind eliberate de Ministerul Muncii,
Familiei și Protecţiei Sociale și
Ministerul Educaţiei, Cercetării și
Tineretului, cu posibilitatea de
înscriere în UNIM și de a obţine
certificatul CEPI (Consiliul
European al Profesiilor Imobiliare)
acordat de UNIM Maramureș
(Uniunea Naţională a Agenţiilor
Imobiliare).
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Standarde pentru

LucrĂri de drumuri

Asociaţia de standardizare din românia,
ASRO anunţă lansarea unei noi colecţii de
standarde pe CD:

Reciclarea la cald a îmbrăcăminţii
rutiere bituminoase

Această colecţie cuprinde câteva
standardele elaborate de ASRO, respectiv de
comitetul tehnic CT 187, Drumuri, cu scopul
de a ajuta autorităţile locale și centrale în
realizarea caietelor de sarcini, firmele de
consultanţă, proiectare și execuţie
specializate în lucrări de drumuri etc.
Colecţia pe CD conţine 28 de
standarde, conform cu  Ordinul nr. 507/2004
pentru aprobarea reglementării tehnice
“Normativ privind reciclarea la cald a
îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase”,
indicativ NE-026-2004.

Dintre acestea enumerăm:
SR 174-1:2009, Lucrări de drumuri.

Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate
executate la cald. Partea 1: Condiţii
tehnice pentru mixturi asfaltice. Acest
standard reprezintă revizuirea standardului
român SR 174-1:2002, Lucrări de drumuri.
Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate
executate la cald. Condiţii tehnice de calitate,
pe care îl înlocuiește. Acest standard
stabilește condiţiile tehnice ale mixturilor
asfaltice pentru îmbrăcăminţi bituminoase
cilindrate la cald, utilizate la drumuri și străzi.
Standardul se referă la mixturile asfaltice
tip beton asfaltic (SR EN 13108-1) și
stabilizate cu fibre (SR EN 13108-5), preparate
cu bitum rutier neparafinos, bitum modificat
cu polimeri și bitum aditivat.

SR 174-2:1997, Lucrări de drumuri.
Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate
executate la cald. Condiţii tehnice
pentru prepararea și punerea în operă
a mixturilor asfaltice și recepţia
îmbrăcăminţilor executate. Standardul
stabilește condiţiile tehnice pentru
prepararea și punerea în operă a mixturilor
asfaltice realizate la cald și pentru recepţia
îmbrăcăminţilor bituminoase executate prin
cilindrare la drumuri și străzi.

SR EN 12697-1:2006 Mixturi
asfaltice. Metode de încercare pentru
mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 1: Conţinutul de liant solubil,
Prezentul standard european stabilește
metodele de încercare pentru determinarea

conţinutului de liant solubil, din probele de
mixturi asfaltice. Metodele de încercare
descrise se aplică în scopul verificării calităţii
mixturilor asfaltice preparate în instalaţia
industrială și a concordanţei cu specificaţiile
tehnice pentru mixturile asfaltice.

SR EN 12697-6+A1:2007 Mixturi
asfaltice. Metode de încercare pentru
mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 6: Determinarea masei
volumice aparente a epruvetelor
bituminoase. Prezentul standard european
descrie metodele de încercare pentru
determinarea masei volumice aparente a
epruvetei bituminoase după compactare.
Metodele de încercare sunt aplicabile
epruvetelor compactate în laborator sau
carotelor prelevate de pe drum după
răspândire și compactare.

Celelalte 24 standarde din colecţie sunt
prezentate mai jos:

1. SR 174-2:1997/C1:1998 - Lucrări de
drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate
executate la cald. Condiţii tehnice pentru
prepararea si punerea în opera a mixturilor
asfaltice si recepţia îmbracăminţilor
executate

2. SR 174-2:1997/A91:2005 - Lucrări de
drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate
executate la cald. Condiţii tehnice pentru
prepararea si punerea în opera a mixturilor
asfaltice si recepţia îmbracăminţilor executate

3. SR 599:2004 - Lucrări de drumuri.
Tratamente bituminoase. Condiţii de calitate

4. SR EN ISO CEI 17050-1:2005 - Evaluarea
conformităţii. Declaraţia de conformitate
dată de furnizor. Partea 1: cerinţe generale
(înlocuiește SR EN 45014:2000)

5. SR EN ISO CEI 17050-2:2005 - Evaluarea
conformităţii. Declaraţia de conformitate
dată de furnizor. Partea 2: documentaţie
suport (înlocuiește SR EN 45014:2000)

6. SR EN 1427:2007 - Bitum si lianţi
bituminoși. Determinarea punctului de
înmuiere. Metoda cu inel si bila

7. STAS 539:1979 - Filer de calcar, filer de
creta si filer de var stins în pulbere

8. SR 662:2002 - Lucrări de drumuri.
Agregate naturale de balastiera. Condiţii
tehnice de calitate

9. SR 667:2000 - Agregate naturale si piatra
prelucrata pentru lucrări de drumuri. Condiţii
tehnice de calitate

10. SR EN 13450:2003 - Agregate pentru
balast de cale ferată (înlocuiește STAS
730:1989)

11. SR EN 13450:2003/AC:2004 - Agregate
pentru balast de cale ferată

12. SR 754:1999 - Bitum neparafinos
pentru drumuri

13. STAS 863-85 - Lucrări de drumuri.
Elemente geometrice ale traseelor.
Prescriptii de proiectare

14. STAS 1338/1:1984 - Lucrări de drumuri.
Mixturi asfaltate si îmbrăcăminţi bituminoase
executate la cald. Prepararea mixturilor
pregătirea probelor și confecţionarea
epruvetelor

15. SR EN 12697-23:2004 - Mixturi
asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 23:
Determinarea rezistentei la tracţiune indirecta
a epruvetelor bituminoase

16.  STAS 1913/1:1982 - Teren de fundare.
Determinarea umidităţii

17. STAS 1913/13:1983 - Teren de
fundare. Determinarea caracteristicilor de
compactare. Încercarea Proctor

18. STAS 2900:1989 - Lucrări de drumuri.
Lăţimea drumurilor

19. SR 4032-1:2001 - Lucrări de drumuri.
Terminologie

20. SR 7970:2001 - Lucrări de drumuri.
Straturi de baza din mixturi asfaltice
cilindrate executate la cald. Condiţii tehnice
de calitate și prescripţii generale de execuţie

21. STAS 4606:1984 - Agregate naturale
grele pentru mortare si betoane cu lianţi
minerali “Metode de încercare”

22. SR 8877-1:2007 - Lucrări de drumuri.
Partea 1: emulsii bituminoase cationice.
Condiţii de calitate

23. SR 8877-2:2007 - Lucrări de drumuri.
Partea 2: Determinarea pseudo-viscozităţii
Engler a emulsiilor bituminoase

24. SR EN 13614:2004 - Bitum și lianţi
bituminoși. Determinarea adezivităţii emulsiilor
de bitum prin încercarea de imersare în apă.
Metoda prin utilizarea agregatelor.

Informaţii suplimentare CENTRUL
ZONAL DE INFORMARE în domeniul
standardizării MARAMUREȘ din cadrul
CCI Maramureș, tel. 0262-221703, 0362-
405303, fax: 0262-225794, www.ccimm.ro,
e-mail: cci_mm@ccimm.ro, persoană de
contact: Mihail MĂRĂȘESCU.
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Competenţă prin stadarde

ISO 9001:2008

Sisteme de management al calităţii. Cerinţe

Organizaţia Internaţională de
Standardizare (ISO) a lansat la
sfârșitul anului 2008 noua ediţie a
celui mai utilizat standard din
întreaga lume: ISO 9001:2008
Quality management systems.
Requirements (Sisteme de
management al calităţii. Cerinţe).

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

Aceasta este a patra ediţie a
standardului. Dacă ediţia a treia a
acestui standard a prezentat o
modificare radicală a abordării
sistemelor calităţii, trecându-se de
la asigurarea calităţi i la
managementul calităţii, această
nouă ediţie aduce clarificarea
cerinţelor standardului, clarificare
bazată pe opt ani de experienţă a
implementări i standardului în
întreaga lume (circa un milion de
certificate în 170 de ţări). De
asemenea, s-au introdus schimbări
care să conducă la corelarea cu
cerinţele lui ISO 14001, referenţialul
pentru sisteme de management de
mediu, în vederea asigurării unui
standard pentru un sistem de
management al calităţii cât mai bine
pregătit pentru implementarea
sistemelor integrate de
management.

Toate cerinţele standardului
internaţional ISO 9001:2008 sunt
generale și sunt prevăzute pentru a
fi aplicabile oricărei organizaţii,
indiferent de tip, mărime și
produse furnizate. În ceea ce

privește validitatea certificatelor, s-a
stabilit că după un an de la publicarea
noului ISO 9001:2008 orice
certificat emis (certificări noi sau
recertif icări) trebuie să fie în
conformitate cu ISO 9001:2008.
Iar după doi ani nici un certificat de
conformitate cu ISO 9001:2000 nu
va mai fi valid.

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

Implementarea sistemului de

management al calităţii în cadrul
firmelor, instituţiilor și ONG-urilor  în
conformitate cu SR EN ISO
9001:2008, conferă încredere
consumatorilor și utilizatorilor
produselor și serviciilor în constanţa
calităţii, devenind factor important
de creștere a competenţei,
competitivităţii și credibilităţii

organizaţiilor.
Sistemul de management al

calităţii (SMC) este partea sistemului
de management al organizaţiei
orientată către obţinerea
rezultatelor, în raport cu obiectivele
cal ităţi i, pentru satisfacerea
necesitaţi lor, așteptări lor și
cerinţelor părţilor interesate, după
caz. Sistemele de management
influenţează performanţa
economică a unei organizaţii pe
termen scurt cât și pe termen lung

iar implementarea sistemului de
management al calităţii poate
conduce spre competenţă și
eficienţă.

Obţinerea unor succese notabile și
mai ales menţinerea acestora devine
din ce în ce mai dificilă, lucru care a
făcut din calitate un instrument
recunoscut de management, cu atât
mai mult cu cât o firmă ce acţionează
într-o economie concurenţială
trebuie să realizeze și să menţină
calitatea dorită de client în condiţii
de eficienţă. Realizarea acestui
deziderat se poate obţine numai
printr-o direcţionare, combinare
optimă și utilizare planificată și
eficientă a resurselor umane,
materiale, f inanciare și
informaţionale de care dispune
organizaţia.

CCI Maramureș oferă informaţii,
consultanţă și cursuri în domeniul
sistemului de management al calităţii
prin 3 servicii:
� Iniţiere și informaţii privind

SMC
� Consultanţă pentru

documentarea, implementarea și
certificarea SMC cu următoarele
activităţi:

- iniţiere în SMC a managementului
de vârf, semnare contract;

- întocmire documentaţie SMC,
instruire salariaţi, asistenţă la
implementare;

- pregătire și asistenţă la
certificarea SMC.
� Cursuri de auditori interni ai

SMC

Informaţii suplimentare la sediul
CCI Maramureș, Bd. Unirii, et. 3,
cam. 9, tel. 0262-221510, 0362-
405303, fax 225794, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro (Mihail
MĂRĂȘESCU).
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O.R.C. Maramureș ne informează
Oficiul Registrului Comerţului de

pe lângă Tribunalul Maramureș prin
Biroul de asistenţă, asigură
îndrumarea prealabilă îndrumarea prealabilă îndrumarea prealabilă îndrumarea prealabilă îndrumarea prealabilă privind
formalităţile legale pentru
constituirea societăţilor comerciale
și modificarea actelor constitutive
și redactarea documentelor
necesare înregistrărilor în registrul
comerţului.

Din 17.751 societăţi comerciale,
cu obligaţia depunerii situaţiei
financiare anuale pe anul 2007, pe anul 2007, pe anul 2007, pe anul 2007, pe anul 2007, s-
au conformat 12.246 societăţi, ceea
ce reprezintă 69,13%. 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 23.04.2009
s-au făcut 284 de chemări în
judecată pentru dizolvarea
societăţilor comerciale care nu și-
au depus situaţia financiară
aferentă anului 2007.

în perioada 01.01.1991 -
30.04.2009, în Registrul

Comerţului Maramureș s-au
efectuat 231.810 operaţiuni, din
care 48.018   înmatriculări,
171.641 menţiuni, 12.151 radieri.

Ponderea majoritară în structura
înmatriculărilor este deţinută de
societăţile comerciale cu
răspundere limitată (S.R.L.
56,29%) și de persoanele fizice
autorizate să desfășoare activităţi
economice în mod independent
(41,14%).

În intervalul 01.01.2009-
30.04.2009, s-au efectuat 10.884
operaţiuni, din care 1212
înmatriculări, 9260 menţiuni și 412
radieri.

Capitalul străin investit în judeţ
în perioada 01.01.1991-
30.04.2009 este de 46.977.831
USD, 32.873.517 LEI la un număr
de 1816 societăţi. Din punct de
vedere al capitalului investit în
USD, pe primele trei poziţii se

situează: Olanda, SUA, Germania.
Din punct de vedere al numărului
de societăţi cu aport de capital
străin, primele trei ţări sunt: Italia,
Germania, Austria.

În luna aprilie 2009 numărul
societăţilor cu aport de capital străin
constituite, a fost 12 iar volumul
capitalului străin investit în această
perioadă a fost de 6440 RON.

În luna aprilie 2009 s-au operat
82 radieri, din care 78 AF/PF și 4
societăţi comerciale, motivul
radierii fiind în principal voinţa
persoanei conform art. 21/27/33
din OUG nr. 44/2008. (78 persoane
fizice), dizolvare (1 societate
comercială), schimbarea sediului în
alt judeţ (1 societate comercială),
încetare activitate sucursală (1
caz), fuziune (1 societate
comercială).

Director ORC Maramureș,Director ORC Maramureș,Director ORC Maramureș,Director ORC Maramureș,Director ORC Maramureș,
Lazăr Doru AlexandruLazăr Doru AlexandruLazăr Doru AlexandruLazăr Doru AlexandruLazăr Doru Alexandru

IEFTIN, RAPID ȘI AVANTAJOS

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
conform prevederilor legale, oferă comunităţii de afaceri următoarele servicii :

- depunerea bilanţului contabil al comercianţilor la registrul comerţului;
- îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea și modificarea

actelor constitutive ale firmelor;
- obţinerea rezervării denumirii firmei;
- pregătirea documentaţiei în vederea înregistrării în registrul comerţului;
- tehnoredactarea contractului doveditor al sediului social;
- proiectarea și execuţia siglei și a emblemei pentru firme;
- redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor,

împuterniciţilor sucursalelor și a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;
- redactarea actului constitutiv și al actului adiţional al persoanelor juridice supuse

obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului;
- obţinerea datei certe pentru documentaţia supusă înregistrării;
- prestarea de servicii de consultanţă în vederea obţinerii avizelor / autorizaţiilor de

funcţionare;
- obţinerea avizelor/autorizaţiilor de funcţionare;
- depunerea cererii de înregistrare și a documentelor însoţitoare la registrul comerţului.

Informaţii suplimentare la sediul nostru din Baia Mare, bd. Unirii, nr. 16, jud.
Maramureș, et. 1, cam. 4, tel. 0262-221510, 0362-405303, 0728-233908.
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• Din străinătate

CERERI

BELGIA

� Solicită articole metalice pentru
sisteme de i luminare conform
designului furnizat de firmă: suporţi
(bride) fixare becuri; inele metalice; cutii
metalice suport sisteme de iluminare;
rame. (4916)

EGIPT

� Firma solicită mobilier de birou și
mobilier pentru casă. (4927)

FRANTA

� Dorește să importe broșe metalice
(tija diametru 5-10 mm, dublu îndoită)
din oţel moale, galvanizată, în cantitate
de 1.000.000 bucăţi/an, 200.000
bucăţi/transport. Broșa este piesa care
se fixează perpendicular pe un
prezentoar , utilizat în magazinele cu
autoservire, pentru a suspenda diverse
mărfuri, precum șosete, slip, perii de
păr,etc. (4915)
� Dorește să colaboreze cu societăţi

românești din domeniul informaticii ,
specializate în programare, cu

experienţă în realizarea de pagini web
complexe pentru E-commerce. Firmele
românești interesate trebuie să prezinte
referinţe de la clienţi europeni, dacă
este posibil din Franţa și Belgia. Staff-
ul să vorbească limba franceză. (4921)
�  Societatea franceză este în

căutarea unui partener român cu care
să creeze un consorţiu de IMM-uri,
capabil să răspundă unei licitaţii
lansata de UE pentru Cercetarea
știinţifică în beneficiul IMM-urilor.
Pentru acest consorţiu, se caută o
întreprindere de talie mică sau mijlocie,
specializată în motoare electrice,
doritoare să conlucreze pe un proiect
european. (4922)
� Dorește să importe din România

case de lemn ecologice. (4924)
INDIA

� Producător de mașini și utilaje
pentru fabricarea biscuiţilor și pâinii,
este interesat să vândă produsele sale
pe piaţa din România. (4920)

ITALIA

� Dorește să intre în contact cu
furnizori din România pentru a
achiziţiona, anual, 15 mii tone palete

din lemn (eventual până la 20 de mii) ,

în saci de 15 kg, certificat DIN sau DIN

+. (4919)

KUWEIT

�  Dorește să importe lapte praf,

brânză - toate tipurile, unt-calup,

cașcaval. (4918)

MAREA BRITANIE

� Solicită cărămizi de beton. (4917)

� Firma solicită cherestea pentru

gard și foișor (4926)

SPANIA

� Firma solicită paleţi din lemn. (se

poate trimite corespondenţa în limba

româna) (4928)

COOPERARI

JAPONIA

� Firma dorește să producă în

România medicamente anti-

cancerigene și să intre în contact cu

doctori/experţi oncologi și firme private

în domeniu. (4925)

OFERTE

UCRAINA

� Producător de piatră de construcţii,

oferă la export produsele sale: ţigle,

dale, borduri, dale de granit. (4923)

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

Astfel, Camera de Comerţ și Industrie
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.


