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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 achiziţiilor și vânzărilor prin
intermediul Bursei Române de Mărfuri -
Terminal Maramureș se pot obţine la
sediul CCI Maramureș, tel.0262-221510,
e-mail: cci_mm@ccimm.ro sau
maramures@brm.ro.
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CENTRUL DE INSTRUIRE, PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ

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.

Continuare în pag. a 3-a
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CENTRUL DE INSTRUIRE, PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ

Urmare din pag. a 2-a

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.

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.

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. 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.
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CENTRUL ZONAL DE INFORMARE ÎN
DOMENIUL STANDARDIZĂRII MARAMUREȘ

ESTE SIGURĂ HRANA DUMNEAVOASTRĂ?

Siguranţa alimentelor în orice punct
al lanţului alimentar, de la producător
la consumator, constituie o preocupare
la nivel mondial. Riscurile din domeniul
siguranţei hranei pot apărea în orice
etapă, de aceea controlul adecvat de-
a lungul lanţului de producţie este
esenţial. Comunicarea și creșterea
conștientizării cu privire la riscurile
potenţiale de-a lungul întregului lanţ
alimentar – nerestricţionate doar la o
singură firmă sau la un singur serviciu
– sunt cruciale. Siguranţa alimentelor
constituie o responsabilitate comună
pentru toate părţile participante.

Standardul ISO 22000:2005,
Sisteme de management al siguranţei
alimentelor. Cerinţe pentru orice
organizaţie din lanţul alimentar, își
propune să asigure că nu există verigi
s labe în cadrul lanţului de
aprovizionare. De la publicarea sa, în
septembrie 2005, standardul a fost
bine primit de industria alimentară
ș i  este recunoscut la nivel
internaţional.

O abordare ajustată
Standardul ISO 22000 a fost

proiectat cu suficientă flexibilitate
pentru a permite o abordare ajustată
a siguranţei alimentelor pentru toate
segmentele lanţului alimentar. Dacă
o firmă dorește să se certifice în
conformitate cu standardul ISO 22000,
trebuie să respecte legile pieţelor
locale sau ale celor de export, precum
și cerinţele de implementare ale
clientului. ISO 22000 cere ca industria
să stabilească fiecare tip specific de
produs alimentar în mod adecvat,
potrivit necesităţilor sale.

Eficienţă prin
comunicare

Prin realizarea unui sistem
care trece prin toate ramurile
și frontierele, siguranţa
alimentelor este întărită de
armonizarea procedurilor de
lucru. Aceasta este una din
raţiunile fundamentale din
spatele standardului ISO
22000. Dacă toată lumea
utilizează aceleași metode
și același limbaj, eficienţa
sistemului se îmbunătăţește,

sporind siguranţa alimentelor, reducând
riscul de erori fundamentale și de
neînţelegeri și sporind la maximum
utilizarea resurselor.

„Riscurile care afectează siguranţa
alimentelor pot apărea în orice etapă
a lanţului alimentar”

Standardul ISO 22000 poate fi
aplicat tuturor tipurilor de organizaţii
din cadrul lanţului alimentar, de la
producătorii de nutreţuri, producătorii
primari, producătorii de alimente,
operatorii de transport și depozitare și
subcontractanţi, la magazinele de
desfacere cu amănuntul – împreună cu
organizaţiile aflate în relaţii de
colaborare, precum producătorii de
echipamente, materiale de ambalare,
agenţi de curăţare, aditivi și
ingrediente.

Siguranţă pentru consum -
Standardul ISO 22000 combină
elementele-cheie general recunoscute,
pentru a asigura siguranţa alimentelor
de-a lungul lanţului alimentar.
Standardul combină principiile HACCP
(analizele în punctele critice de control)
și pașii de aplicare elaboraţi de Codex
Alimentarius cu programele de premise
(PRP). Documentul utilizează o analiză
a riscurilor pentru a determina strategia
pentru controlul riscurilor.

Avantaje pentru industria
alimentară - Organizaţiile care
implementează standardul vor
beneficia de:
�  comunicare organizată și

prevăzută în rândul partenerilor
comerciali;
� optimizarea resurselor (pe plan

intern și de-a lungul lanţului

alimentar);
� documentare îmbunătăţită;
� o planificare mai bună, verificare

mai puţină după fabricaţie;
� un control mai eficient și mai

dinamic al riscurilor care afectează
securitatea alimentelor;
� toate măsurile de control supuse

analizei riscurilor;
�  managementul sistematic al

programelor de premise;
�  aplicare largă întrucât este

concentrat pe rezultate finale;
�  bază validă pentru luarea

deciziilor;
� eficacitate sporită;
� control concentrat pe ceea ce este

necesar;
�  economisirea resurselor prin

reducerea auditurilor de sistem care se
suprapun.

Alte părţi interesate vor putea
beneficia de:
� încredere că organizaţiile care

implementează standardul ISO 22000
posedă capacitatea de a identifica și
controla riscurile care afectează
siguranţa alimentelor.

Standardul adaugă valoare întrucât:
� este un standard utilizat în scopuri

de audit, cu cerinţe clare;
�  este acceptat la nivel

internaţional;
� integrează și armonizează diverse

scheme de certificare existente,
naţionale și industriale;
� exprimă cerinţa de armonizare

din partea industriilor de fabricare a
alimentelor, referitoare la siguranţa
alimentelor.
� este aliniat cu standardul ISO

9001:2008, Sisteme de management
al calităţii. Cerinţe, și ISO 14001,
Sisteme de management de mediu.
Cerinţe cu ghid de utilizare și cu seria
Evaluarea sănătăţii și a securităţii
(OHSAS) și poate include standarde ale
comercianţilor cu amănuntul;
� contribuie la o înţelegere mai bună

și la o dezvoltare în continuare a HACCP.
Elementele-cheie ale ISO

22000:
�  Implicarea echipei de

management
�  Comunicare

�  Principiile HACCP
�  Sistemul de management
Câteva standarde relevante:
� SR EN ISO 22000:2005-Sisteme

de management al siguranţei
alimentelor. Cerinţe pentru orice
organizaţie din lanţul alimentar.
66.00 lei.
� SR EN ISO 9001:2008-Sisteme de

management al calităţii. Cerinţe.
51.00 lei
� SR EN ISO 14001:2005-Sisteme

de management de mediu. Cerinţe cu
ghid de utilizare. 46.00 lei.
� SR ISO/TS 22003:2007-Sisteme

de management al siguranţei
alimentelor. Cerinţe pentru
organismele care efectuează audit și
certificare a sistemelor de management
al siguranţei alimentelor. 41.00 lei.
� SR ISO/TS 22004:2006-Sisteme

de management al siguranţei
alimentului. Recomandări de aplicare
pentru ISO 22000:2005. 41.00 lei.
�  SR EN ISO 22005:2007-

Trasabilitatea în lanţul alimentar.
Principii generale și cerinţe
fundamentale pentru proiectarea și
implementarea sistemului. 33.00 lei.

Asociaţia de Standardizare din
România (ASRO) a lansat produsul
COLECŢIA DE ACTE NORMATIVE –
SIGURANŢA ALIMENTELOR, EDIŢIA
A llI-A. Prezentat în format electronic,
produsul însumează o serie de
informaţii care se adresează în principal
producătorilor, fabricanţilor,
importatorilor, prestatorilor de servicii
și comercianţilor care activează în
domeniu. CD-ul cuprinde legislaţia de
bază și acte normative suplimentare
actualizate din domeniul siguranţei
alimentelor, având inclusă și lista celor
aproximativ 1 900 de standarde
existente în domeniu. Preţul produsului
este de 99 RON+TVA

Maria Bratu, din: Revista
STANDARDIZAREA , mai 2009,
revista ASRO (www.asro.ro)

Informaţii suplimentare la sediul CCI
Maramureș bd. Unirii nr. 16, et. 3, cam.
9 – Mihail MĂRĂȘESCU, tel.: 0262-
221510, 0362-405303, 0729-
222233, fax: 0262-225794, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro.
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PROFITAŢI ACUM DE AVANTAJELE

ARBITRAJULUI COMERCIAL
pentru recuperarea creanţelor dvs.

Criza economică actuală s-a transformat relativ recent
într-o criză organizaţională a instituţiilor statului inclusiv
în sistemul judiciar și așa aglomerat, fapt care face ca
obţinerea unui titlu executoriu - premisa procesului de
recuperare a creanţelor, să fie  continuare un demers
birocratic și lent.

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș prin Curtea
de Arbitraj Comercial – instituţie permanentă care
funcţionează neîntrerupt de peste 16 ani, oferă alternativa
la justiţia statală: soluţionarea litigiilor prin procedura
arbitrajului comercial.

Arbitrajul comercial ca procedură legală, alternativă
de soluţionare a litigiilor civile și comerciale pune la
dispoziţia justiţiabililor o procedură simplificată,
accelerată și mai ieftină de obţinere a unui titlu
executoriu în vederea recuperării creanţelor. Premisa
apelării la procedura arbitrajului comercial este încheierea
unui contract civil (vânzare, închiriere etc.) sau comercial
în care părţile inserează următoarea clauză arbitrală:
„Orice litigiu patrimonial decurgând din sau în legătură
cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea,
interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, va fi
soluţionat prin arbitraj organizat de Curtea de Arbitraj
Comercial de pe lângă Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, în conformitate cu Regulamentul de
organizare și Regulile de procedură arbitrală ale acestei
Curţi. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie.”

Părţile pot apela la arbitrajul comercial și dacă nu au
încheiat contracte, sau contractele nu prevăd clauza
arbitrală mai sus amintită cu condiţia să încheie un
compromis arbitral prin care părţile în litigiu își dau
acordul ca diferendul să fie soluţionat de către Curtea de
Arbitraj comercial de pe lângă Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș, compromis pe care îl pot încheia
chiar și în situaţia în care litigiul este pe rolul instanţelor
de judecată, dar înainte de soluţionarea pe fond a  cauzei,
caz în care instanţa își va declina competenţa în favoarea
Curţii de Arbitraj Comercial.

Termenul maxim de soluţionare a litigiilor prin procedura
arbitrajului comercial este de maxim 5 luni  de la
constituirea tribunalului arbitral.

Printre avantajele arbitrajului comercial amintim:
accesabilitate,  rapiditate, cheltuieli de judecată reduse,
confidenţialitate, simplitate, imparţialitate, corectitudine
si integritate a tribunalului arbitral care este constituit din
arbitri independenţi. Specializarea arbitrilor în diverse
domenii (juridic, economic, tehnic) duce de multe
eliminarea cheltuielilor cu eventualele expertize contabile
și sau tehnice necesare de multe ori în vederea soluţionării
litigiilor comerciale.

Oare cine mai are timp de irosit prin sălile instanţelor de
judecată?

Cui îi face bine “la imagine” prezenţa pe culoarele

tribunalelor?

Cine mai este dispus să facă publice date importante
despre propria afacere, în ședinţele de audieri?

Cine nu ar adopta o soluţie mai rapidă, mai simplă,

mai elegantă și mult mai economică pentru a ieși din

impas, atunci când aceasta există?

Răspuns: Cine nu cunoaște avantajele arbitrajului

comercial.

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș prin
Curtea de Arbitraj Comercial vă pune la dispoziţie cea

mai eficientă și ieftină alternativa de soluţionare a litigiilor

comerciale prin arbitrajul comercial.

Informaţii suplimentare la sediul Curţii de Arbitraj
Comercial din Baia Mare, bd. Unirii, nr. 16, et. III, cam. 10

sau la tel. 0262 221510, 225012.
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SEMNĂTURA ELECTRONICĂ
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș - distribuitor de

certificate calificate al autorităţii de certificare DIGISIGN SA
Conferă:
� Siguranţă și securitate
� Credibilitate
� Autenticitate
� Operativitate
� Evitaţi  pierderea   de  timp

pentru  depunerea declaraţiilor
fiscale  folosind  mijloacele  de
transmitere electronică!
�  CUM?
Folosind metoda alternativă de

depunere a declaraţiilor fiscale -
electronic, folosind pentru
semnătură certificatul digital
calificat distribuit de Camera de
Comerţ și Industrie Maramureș
�  CE trebuie să cunoașteţi

pentru a obţine certificatul
calificat:
�  Actele necesare pentru

obţinerea unui certificat digital

- Copie după Cartea de Identitate,
iar in cazul cetăţenilor străini, copie
după pașaport;

- Copie certificat înmatriculare
firmă

- În cazul în care certificatul digital
calificat urmează a fi folosit pentru a
reprezenta interesele unei societăţi,
este necesară o adeverinţă din partea
societăţii angajatoare, prin care se
confirmă calitatea de angajat a
solicitantului certificatului, precum și
funcţia pe care acesta o deţine

- Declaraţie autentificată la notar
(după modelul autorităţii de
certificare).
�  Cerinţele necesare utilizării

Certificatelor Digitale stocate pe
un dispozitiv securizat e-token:

- Procesor Pentium 1
- 32MB RAM

- 1GB HDD
- Port USB (sau adaptor port USB)
- Sistem de operare Windows 98/

NT 4.0 (pentru acestea 2 este
necesara instalarea unor update-uri
suplimentare de pe site-ul  Microsoft
pentru a putea rula fișiere  MSI),
Windows  ME,  Windows 2000/XP/
2003/Vista

- Conexiune Internet
- Existenta unui cont de e-mail
- Browser web: Internet Explorer

(incepand cu versiunea 6.01) sau
Netscape Communicator (incepand
cu versiunea 4.67);

Pentru informaţii suplimentare vă
stăm la dispoziţie la sediul CCI
Maramureș, Baia Mare bd. Unirii
nr.16, tel. 0262-221510, 0362-
405303, fax 0262-225794, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro.

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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