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În perioada de criză economică și
financiară este foarte important să fie
cunoscut pulsul tendinţelor privind
evoluţia stării de sănătate a mediului
de afaceri, problematica cu care
mediul de afaceri se confruntă precum
și soluţiile pe care mediul de afaceri le
propune conducerii polit ice și
administrative la nivelul local, judeţean
și naţional pentru a trece în condiţii cât
mai bune perioada crizei și diminuarea
efectelor sale.

Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș a iniţiat, începând cu
trimestrul I 2009, realizarea unui
sondaj economic în rândul comunităţii
de afaceri maramureșene, a cărui
rezultate au fost date publicităţii pe
site-ul Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș, www.ccimm.ro; în mass-
media locală și înaintate către:
parlamentarii din Maramureș, Instituţia
Prefectului Maramureș; Consil iul
Judeţean Maramureș; Ministerul
Economiei, Comerţului și Mediului de
Afaceri;  Primăria Baia Mare, Asociaţiile
Microregiunilor de dezvoltare
economico-socială a  Tării
Maramureșului, Ţării Lăpușului, Tării

Chioarului și Tării Codrului, instituţiile
deconcentrate din domeniu.

Firmele cuprinse în eșantion sunt
reprezentative pentru economia
judeţului. Astfel, conform datelor de
bilanţ la 31.12.2008 acestea realizau
28,16% din cifra de afaceri și 35,08%
din profitul judeţului Maramureș, cu un
număr reprezentând 22,06% din
salariaţii firmelor din judeţul Maramureș
(conform datelor din bilanţurile depuse
la DGFP).

Vă redăm mai jos spre analiză
rezultatele obţinute în urma centralizării
chestionarelor economice
corespunzătoare trimestrului IV 2009
precum și un grafic centralizator al
principali lor indicatori economici
analizaţi în anul 2009, conform
rezultatelor sondajului economic
derulat în trimestrele I - IV 2009.

- rezultate –

A. Cifra de afaceri
1. Cifra de afaceri în trimestrul IV

2009 fată de trimestrul IV 2008 a
firmei a fost:
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Auditor Intern pentru Sisteme de Managementul Calităţii
conform standardului ISO 9001:2008

Pentru a veni în sprijinul
organizaţiilor care doresc să își
formeze personal propriu care să
contribuie la proiectarea,
implementarea și menţinerea
unui sistem de management al
calităţii conform cu standardul SR
EN ISO 9001:2008, în perioada 27
- 29 ianuarie 2010, Camera de
Comerţ și Industrie Maramureș, în
cadrul proiectului “Academia de
Management pentru IMM
Maramureș”,  împreună cu

programul IBD/GTZ al Ministerului
Federal German pentru
Cooperare Economică și
Dezvoltare (BMZ) a organizat
cursul de instruire pentru „Auditor
Intern pentru Sisteme de
Managementul Calităţii
conform standardului ISO
9001:2008”, curs susţinut de
către Academia TÜV Rheinland
România S.R.L.

Obiectivul  cursului este
formarea de auditori interni care Continuare în pag. a  4-a

să susţină dezvoltarea și
îmbunătăţirea continuă a
Sistemului de Management al
Calităţii în organizaţii.

Scopul modulului de curs este
prezentarea procesului de audit
intern începând de la planificare,
prin executarea auditului la faţa
locului, până la analiza acţiunilor
corective, de a da sprijin la
cuprinderea domeniilor și
proceselor auditate. Prin lucru în
echipe mici, prin studii de caz se

face posibilă însușirea
cunoștinţelor pentru pregătirea,
respectiv efectuarea auditului.

În cadrul cursului au fost
abordate următoarele tematici:
Prezentarea standardului Rolul
auditului în cadrul sistemului;
Noţiuni de bază privind auditul
(criterii de audit, dovezi de audit,
constatări ale auditului, concluzii
ale auditului; clientul auditului,

20 de ANI împreună pentru afacerea Dvs.!
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Rezultate sondaj pe teme economice

Trimestrul IV 2009România în
șomaj tehnic

Șomajul tehnic a apărut ca o necesitate de
trecere în șomaj temporar, de 3 luni a
personalului care din cauza unor intemperii
sau cauze naturale independente de voinţă
angajatorului împiedicau continuarea lucrărilor.
Această măsură organizatorică permitea
patronilor de firme să-și păstreze forţa de
muncă, mai ales cea calificată și să-și reia
activitatea cu reducerea birocraţiei de
reangajare pentru continuarea activităţilor.
Șomajul tehnic se manifestă în mod special la
firmele care au un program de lucru sezonier,
cel puţin o dat pe an, dar nu mai mult de trei
luni și care  se manifestă în mod deosebit în
construcţii și instalaţii. Această măsură
economico-socială a fost o soluţie temporară
și se limita la perioada de iarnă, când
condiţiile atmosferice de muncă deveneau
improprii și cu costuri mari.

A venit criza economică și financiară în
România, care a adus o dată cu ea și problema
întreruperii temporare pe termen scurt sau
definitiv a unor firme din diferite domenii de
activitate și în mod deosebit în sectorul IMM.
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România în șomaj tehnic

În anul 2009, din lipsa unor măsuri anticriză
care nu au fost luate de legislativ și de executiv
la nivel naţional, criza în Romania „s-a consolidat”,
instalându-se nu numai în sectoarele de investiţii,
dar și în alte sectoare de activitate ale economiei.

Pericolul creșterii exponenţiale a șomajului în
România, frământa mișcarea sindicală -
apărătoarea menţinerii locurilor de muncă, dar
și patronatul care vedea criza ca motiv de oprire
a lucrului pe termen în cascadă limitat sau definitiv
pentru toate domeniile de activitate.

Timpul trecea și efectele crizei se manifestau
în economie, iar din partea Guvernului nu se
manifesta nicio intenţie privind luarea unor măsuri
anticriză. În mass-media circulau diferite zvonuri,
păreri, puncte de vedere, mai mult sau mai puţin
oficiale privind evoluţia crizei, a șomajului în
România, care erau în creștere. Numărul șomerilor
varia între limite de la liniștitoare (600-70.000
de persoane) până la cifre catastrofale (de la
1.000.000 de persoane în sus). Aceasta a fost
situaţia în prima parte a anului 2009. Peste
economia românească în criză plana incertitudinea.

O dată cu venirea delegaţiilor FMI, BM, UE,
specialiștii acestora au confirmat că într-adevăr
efectele crizei se vor simţi în România prin
închiderea sau reducerea activităţilor unor firme,
în special al IMM, precum și prin reducerea
personalului bugetar fără să se stabilească un nivel
al numărului de persoane ce vor trece în șomaj.

În faţa acestui adevăr, confirmat de experţii
instituţiilor financiar-bancare internaţionale,
organizaţiile patronale și sindicale  aveau
confirmarea că în anul 2009 și probabil și în anii
următorii pericolul creșterii șomajului este e o
realitate, dar care trebuie confirmată în mod
oficial de guvern și de instituţiile abilitate.

Pentru a diminua efectele negative ale creșterii
șomajului, pierderii temporare a personalului, mai
ales a celui instruit profesional, patronatul, dar
și  sindicatele au creat o presiune asupra Guvernului
pentru a accepta o soluţie de compromis și anume
aceea de a accepta declararea șomajului tehnic
nu numai în construcţii și investiţii dar și în toate
sectoarele economiei românești, mai puţin în zona
salariaţilor bugetarilor unde nu se motiva acest
tip de șomaj. Sub  presiunea ameninţărilor greviste
organizate de sindicate, dar mai ales sub presiunea
organizaţiilor patronale și a Camerelor de
Comerţ, care previzionau pagube enorme în
economie, ca urmare a creșterii șomajului,
Guvernul a aprobat prin Ordonanţa 28/2009
introducerea și aplicarea șomajului tehnic în
economie, potrivit căreia, firmele sunt scutite
de plata contribuţiilor de asigurări sociale pentru
personalul intrat în șomaj pe timp de maximum
3 luni de zile, pentru firmele care își încetează
total activitatea sau suspendă numai parţial o

secţie sau departament din societatea comercială.
Ordonanţa prevedea pe perioada șomajului tehnic,
care are un caracter temporar de 3 luni în cursul
anului, șomerii primesc 75% din salariul de bază
fără ca ei sau angajatorii să plătească contribuţii
la fondul de sănătate, pensii, șomaj și, de
asemenea, angajatorul nu plătește nici impozitul
pe venit. În baza acestei Ordonanţe au intrat
câteva mii de persoane în șomaj tehnic.

În 2010 Guvernul sub aceiași presiune socială
emite Ordonanţa de Urgenţă nr. 4/2010, care pe
lângă prevederile Ordonanţei de Urgenţă 28/2009
obligă angajatorul să depună la ITM o declaraţie
pe proprie răspundere privind motivul trecerii în
șomaj tehnic. În baza declaraţiei pe proprie
răspundere a firmei inspectorii ITM și ANAF vor
lua la cunoștinţă și vor controla respectarea
prevederilor legale ale șomajului tehnic.

A fost nevoie de o nouă Ordonanţă de Urgenţă
în 2010 pentru a prevedea și stipula unele modificări
și completări a altor legi care reglementau condiţiile,
drepturile și obligaţiile angajatorului și personalului
trimis în șomaj temporar, care nu erau prevăzute
în Ordonanţa din 2009.

Prin această Ordonanţă de Urgenţă Guvernul
previzionează că în 2010 se vor „salva cca.
200.000 de locuri  de muncă și va scoate din
bugetul statului 440 milioane lei, statul
economisind astfel, 866 milioane de lei care ar
fi trebuit să fie plătiţi de la, buget pentru cei
200.000 de oameni trimiși în șomaj tehnic faţă
de costul indemnizaţiei de șomaj care ar fi de
1,3 milioane de lei (citat din declaraţia Ministrului
Muncii – Mihai Constantin Șeitan)

Aceasta a fost „afacerea” pe care a făcut-o
Guvernul cu sindicatele și patronatele economisind
886 milioane lei pentru a face faţă „presiunilor
și riscurilor determinate de evoluţiile economiei
interne și externe și necesitatea de susţinere a
creșterii economice și a reducerii inflaţiei pentru
care se impune adoptarea de măsuri imediate
care să asigure un climat de protecţie socială
bazat pe principiul contribuţiei și al solidarităţii
în promovarea progresului social” – citat din
preambulul prin care se motivează necesitatea
adoptării Ordonanţei de Urgenţă nr.4/2010.

În continuare Ordonanţa de Urgenţă precizează
ca „ţinând cont că acţiunile prevăzute în pachetul
de măsuri al Guvernului României pentru
stimularea creșterii economice și protejarea
intereselor economice ale populaţiei, trebuiau
realizate cu celeritate, astfel încât să fie atinse
dezideratele propuse (sic?!), măsurile preconizate
care s-au adresat unui grup ţintă format din
persoanele cele mai afectate de consecinţele
imediate ale crizei economice care sunt supuse
riscului de a-și pierde locul de muncă”.

 Ordonanţa de Urgenţă prevede ca termen de
urgenţă și aplicare perioada începând cu luna februarie
2010, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2010

Așa cum este prevăzută Ordonanţa în cuprinsul
său lasă să se înţeleagă că aceasta este o măsură
„salvatoare” pentru economia românească și că
se vrea să fie una din soluţiile pe care le-a găsit
Guvernul și poate și parlamentul ţării pentru a
ieși sau estompa efectele crizei economice
stimulându-se astfel relansarea economie
românești. Aceste Ordonanţe care legiferau
șomajul tehnic sunt printre puţinele demersuri
concrete ale guvernului privind măsurile anticriză.

În timp ce firmele românești, mai ales IMM își
restrâng activitatea cu zecile de mii, altele își
închid afacerile definitiv, Guvernul găsește numai
această soluţie salvatoare de ieșire din criză
numită „șomaj tehnic”.

Pe tot parcursul anului 2009 mediul de afaceri
a așteptat  din partea executivului și a legislativului
acel pachet de măsuri, acte normative anticriză,
care să  oprească contracţia economiei, să
diminueze efectele nocive ale acesteia și să
pornească economia, dacă nu în 2009, cel puţin
în 2010 sau 2011. Se vorbește despre un pachet
de măsuri ale Guvernului României pentru
stimularea creșterii economice, dar in afară de
unele obligaţii impuse de FMI, BM și UE și asumate
dar neîndeplinite de guvern, pentru acordarea unor
împrumuturi care să permită relansarea economiei
și diminuarea efectelor distructive ale actualei
crize nu știm că ar exista. Un program concret și
coerent de anticriză al Guvernului și care să fie
trecut prin Parlamentul ţării, aprobat ca voinţă
politică pentru combaterea sau diminuarea
efectelor crizei economice în România nu am
luat la cunoștinţă și nu se aplică în ţară. În afară
de discursul de investitură susţinut de premier în
luna decembrie 2009 în faţă parlamentului, când
a fost prezentat un program al guvernării nu mai
cunoaștem altceva. știm că Parlamentul a intrat
în vacanţă parlamentară. Guvernul a rămas „să se
lupte”, prin mass-media, cu efectele sociale
cauzate de creșterea șomajului, reducerea
veniturilor salariale, cu sindicatele și opoziţia
pentru consecinţele sociale și economice ca urmare
a unor măsuri nepopulare, ca urmare a crizei.

Amintim aici: legea salarizării unice în sistemul
bugetar, a pensiilor de stat, reducerea sau comasarea
agenţiilor de stat sau guvernamentale, „prima casă”,
ajutorul de șomaj, șomajul tehnic, ș.a care au
constituit preocupări ale executivului și care a
consumat din timpul său necesar pentru problemele
care în cea mai mare parte sunt blocate de alte
legi sau hotărâri judecătorești anterioare
prezentului, care au legiferat abateri grave ale
legislativului și executivului de la principiile universal
valabile ale drepturilor și îndatoririlor cetăţenești
într-un stat sănătos în care se respectă raporturile
între obligaţii și drepturi, între cheltuieli și venituri
dintre stat și cetăţean.

Nimeni nu trebuie să fie mai presus de legile
care reglementează munca și plata muncii,
înfruptându-se din avuţia ţării, în defavoarea

Continuare în pag. a  5-a
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Rezultate sondaj pe teme economice

Trimestrul IV 2009

· mai mare - 26%
· acceași - 11%
· mai mică - 63%

2. Cifra de afaceri în
trimestrul I 2010 faţă de
trimestrul IV 2009 a firmei
va fi:

· mai mare - 16%
· acceași - 31%
· mai mică - 53%
B. Producţia
1. În trimestrul IV 2009

faţă de trimestrul IV 2008 aţi
lucrat:

· la capacitate - 43%
· sub capacitate  - 57%
2. În trimestrul I 2010

faţă de trimestrul IV 2009
veţi lucra:

· la capacitate - 25%
· sub capacitate - 75%

C. Piaţa internă
1. În trimestrul IV 2009

fată de trimestrul IV 2008
consideraţi că desfacerea
produselor Dvs. a fost:

· mai mare - 18%
· acceași - 16%
· mai mică - 66%
2. În trimestrul I 2010 faţă

de trimestrul IV 2009
consideraţi că desfacerea
produselor Dvs. va fi:

· mai mare - 13%
· acceași - 34%
· mai mică - 53%

D. Piaţa externă

1. În trimestrul IV 2009
fată de trimestrul IV 2008
consideraţi că desfacerea
produselor Dvs. a fost:

· mai mare - 25%
· acceași - 28%
· mai mică - 47%

2. În trimestrul I 2010 faţă
de trimestrul IV 2009
consideraţi că desfacerea
produselor Dvs. va fi:

· mai mare - 17%
· acceași - 37%
· mai mică - 46%

3. În trimestrul IV 2009
fată de trimestrul IV 2008
consideraţi că desfacerea

produselor Dvs. în UE a fost:
· mai mare - 27%
· acceași - 27%
· mai mică - 46%

4. În trimestrul I 2010 faţă
de trimestrul IV 2009
consideraţi că desfacerea
produselor Dvs. în UE va fi:

· mai mare - 13%
· acceași - 40%
· mai mică - 47%
E. Forţa de muncă
1. În trimestrul IV 2009

fată de trimestrul IV 2008
numărul de angajaţi ai firmei
a fost:

· mai mare - 19%
· același - 27%
· mai mic - 54%

2. În trimestrul I 2010 faţă
de trimestrul IV 2009
consideraţi că numărul de
angajaţi va:

· crește -   8%
· rămâne același- 59%

· descrește - 33%
3. În trimestrul IV 2009 aţi

făcut angajări?
· da - 35%
· nu - 65%
4. Cu ce categorii de

personal aţi avut dificultăţi în
recrutare în trimestrul IV
2009?

· Muncitori calificaţi
- 50%

· Personal studii
superioare - 35%

· Personal studii medii
- 11%

· Muncitori necalificaţi
-  4%

F. Investiţii

1. În trimestrul IV 2009
fată de trimestrul IV 2008
investiţ i i le firmei pentru
terenuri și echipamente au
fost:

· mai mari - 22%
· aceleași - 18%
· mai mici - 60%
2. În trimestrul I 2010 faţă

de trimestrul IV 2009
investiţ i i le firmei pentru
terenuri și echipamente vor
fi:

· mai mari -   8%
· aceleași - 35%
· mai mici - 57%
3. În trimestrul IV 2009

fată de trimestrul IV 2008
investiţ i i le firmei pentru
clădiri au fost:

· mai mari - 12%
· aceleași - 25%
· mai mici - 63%

4. În trimestrul I 2010 faţă
de trimestrul IV 2009
investiţ i i le firmei pentru
clădiri vor fi:

· mai mari -   7%
· aceleași - 28%
· mai mici - 65%
G. Lichidităţi
1. În trimestrul IV 2009

fată de trimestrul IV 2008
lichidităţile au fost:

· mai mari - 14%
· aceleași - 17%
· mai mici - 69%
2. În trimestrul I 2010 faţă

de trimestrul IV 2009
lichidităţile vor fi:

· mai mari -   3%
· aceleași - 31%
· mai mici - 66%
3. În trimestrul IV 2009 aţi

accesat credite bancare?
· da - 26%
· nu - 74%

4. În trimestrul IV aţi primit
refuzuri la finanţare din
partea băncilor?

· da -   5%
· nu - 95%
5. Aveţi datorii la bugetul

de stat?
· da - 26%
· nu - 74%

6. Aveţi de recuperat sume
de la bugetul de stat? - Da

· Pentru lucrări efectuate și
servicii prestate în relaţii cu
unităţi ale statului - 38%

· Alte sume - 32%
· TVA de recuperat - 30%
7. Aveţi de recuperat sume

de la bugetul de stat? - Nu
· Pentru lucrări efectuate și

servicii prestate în relaţii cu
unităţi ale statului - 38%

· Alte sume - 31%

· TVA de recuperat - 31%
H. Factori ce pot

influenţa negativ afacerile
Dvs. (în ordinea

descrescătoare a
importanţei):

· Credite și dobânzi

- 15%
· Preţurile la materiile

prime - 15%

· Taxe și contribuţii
locale
- 12%

· Inflaţia - 11%
· Rate de schimb - 11%
· Alţi factori ce pot

influenţa negativ afacerile
Dvs.: - 8%

· Impozit pe profit- 8%
· Nivel datorii - 8%
· Concurenţa exercitată

de produsele din import
- 6%

· Accesul la credite
- 4%

Alţi factori ce pot
influenţa negativ afacerile

Dvs.:
· Neplata servicii lor

prestate și a produselor
livrate

· Concurenţa neloială
· Mărimea creanţelor
· Lipsa comenzilor ferme

la capacitate
· Lipsa pieţei de

desfacere atât interne cât și
externe

· Criza economică și
situaţia economică instabilă

· Instabilitate politică și
lipsa unui guvern

· Acces dificil la fondurile
Uniunii Europene

· Politica Guvernului
· Obligaţii către bugetul

de stat
· Preţuri energie

electrică, gaz, carburanţi
· Instituţiile bugetare nu

plătesc la termen
· Lipsa măsurilor

guvernamentale pentru IMM
· Birocraţia și lipsa de

ajutor din partea guvernului
și agenţiilor de stat

· Recuperare creanţe
pentru lucrări executate
pentru unităţi ale statului

Urmare din pag. 1
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Auditor Intern pentru Sisteme de Managementul Calităţii
conform standardului ISO 9001:2008

Urmare din pag. 1

tipuri de audit, program de audit, echipa de
audit); Felul auditurilor; Auditul de sistem; Audit
de proces/procedură; Auditul de produs;
Audituri interne și externe; Audit
planificat și audit extraordinar;
Prezentarea standardului pentru
supravegherea sistemelor de
management SR EN ISO 19011:2003;
Principii de auditare; Participanţii la
auditul intern; Conducerea unui
program de audit; Planificarea
programului de audit (elaborarea
programului anual de audit); Activităţi
de audit; Competenţa și evaluarea
auditorilor și s-au parcurs tipurile de
comunicare.

La invitaţia Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș au răspuns firme din diferite
domenii de activitate, fiind prezenţi pe
parcursul celor 3 zile, 20 participanţi: SC EATON
Electro Producţie SRL; Institutul de Crecetari si

Proiectari Miniere SA; SC Metamob SRL; SC
Aqua Const Group SRL; SC Nagelin SRL; SC
Comfil SRL și persoane fizice.

Participanţilor li se acordă certificate
recunoscute internaţional în limba română din

partea organismului de certificare
personal TÜV Rheinland InterCERT,
divizia Akademia, oferindu-le titlul de
“Auditor intern pentru sisteme de

Managementul Calităţii cf standardului

ISO 9001:2008”.

Dacă sunteţi interesaţi de acest curs,
vă rugăm să completaţi Talonul de
înscriere, care poate fi descărcat online
de pe www.ccimm.ro, și să-l transmiteţi
prin fax la nr. 0262 225794 sau prin e-
mail la adresa cci_mm@ccimm.ro.
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cetăţeanului. În condiţiile de criză și
nu numai, trebuie să se respecte și
se să aplice principiile solidarităţii
și subsidiarităţii de la președintele
ţării și până la ultimul cetăţean, a
drepturilor și îndatoririlor ce reies
din Constituţia și actele normative
ale României. Primii cetăţeni ai
României care trebuie să propună și
să accepte măsurile anticriză trebuie
să fie românii din partidele politice,
din Parlament, Guvern, Președinţie,
aleșii locali, stabilind măsurile și căile
de redresare economică și începerea
creșterii economice stimulând și
antrenând toate forţele economice,
financiare și morale în lupta cu
efectele crizei. Creșterea economică
se face cu fapte, acţiuni, cu
devotament și nu cu vorbe aruncate
din dreapta în stânga și din stânga
spre dreapta, dezbătute sub lumina
reflectoarelor și camerelor de luat
vederi din televiziuni și la
microfoanele staţiilor din radio.
Lupta cu criza nu este una politică
între partide, între putere și
opoziţie. Ea este o luptă  a forţelor
politice unite cu eliminarea sau
lichidarea efectelor crizei.

Criza ne-a adus cu picioarele pe
pământ. Ne-a arătat greșelile
politice făcute în cei 20 de ani.

Se știe că în perioada de boom
economic, Guvernul și parlamentul
au fost darnice cu anumite categorii
sociale, mai ales din cea clientelar
politic, care a fost recompensată prin
legi, acte speciale, multe dintre ele
necunoscute de publicul larg
românesc. Acum asistăm la
descoperirea lor ca un balast al
dezechilibrului financiar al ţării. De
fapt, meritul descoperii acestor
discrepanţe între normalitate –
legalitate și anormalitate –
ilegalitate a fost determinat și impus
de experţii FMI, BM și UE care au
condiţionat acordarea ajutorului
financiar de luarea unor măsuri de
excepţie pentru intrarea în
normalitate cu predilecţie a
cheltuielilor bugetare exagerate, faţă
de veniturile realizate prin bugetele
consolidate a ţării la toate nivelele
de decizie.

Am primit primele tranșe. Unde
s-au dus fondurile intrate? Câte

fonduri care aveau ca destinaţie
sprijinirea firmelor românești,
inclusiv a IMM au ajuns la destinatari?
Nimeni nu ne spune nimic! Nici BNR,
nici Ministerul de finanţe, nici
Guvernul, nici Președinţia! Un bilanţ
al modului  cum s-au cheltuit
miliardele de euro din primele tranșe
îl așteptăm să fie dat publicităţii,
pentru ca cetăţenii României, cei care
vor plăti factura, ei și urmașii lor,
să știe de ce trebuie să strângă
cureaua în prezent și viitor.

Nimeni din lumea politică, din
Parlament sau Guvern nu ne vorbește
despre cei patru piloni ai dezvoltării
economiei care în condiţii de criză
printr-u efort financiar acceptat și
de organismele internaţionale și UE
ar putea să oprească criza și să
trecem la o economie post criză

Cei patru piloni: investiţiile,
agricultura, exportul și turismul, care
ar putea să oprească contracţia și să
înceapă creșterea economiei
românești, sunt tratate din punct de
vedere al bugetului pe anul 2010,
ca și în anul 2009, cu neglijenţă,
dispreţ și zgârcenie. Da, s-au dat
fonduri pentru investiţiile restante
la plată către firmele executante
pentru a acoperi datoriile din anii
când economia ţării „duduia”. Recent
ministrul transporturilor se plângea
că fondurile alocate Ministerului
pentru dezvoltarea infrastructurii,
autostrăzi, căi ferate, navigaţie, etc.
s-au cheltuit deja pe deszăpezirile
din această iarnă. (sic?!) În prezent
nu mai sunt bani pentru continuarea
lucrărilor începute la autostrăzi și
infrastructură pe 2010. O parte din
fondurile pentru investiţiile bugetare
de la celelalte ministere sunt
cheltuite deja, fiind restanţe la plata
din anii anteriori. Astfel, intenţia FMI
de a asigura fondurile structurale
care reprezintă una din posibilităţile
de finanţare cele mai disponibile și
care „au rol esenţial în conservarea
și/sau crearea de noi locuri de muncă
în sectorul investiţiilor” rămâne un
deziderat pentru viitor, probabil
dintr-un alt împrumut la FMI.

Să așteptăm să vină celelalte
tranșe de la FMI, pentru care există
promisiunea Guvernului că vor să le
includă în finanţarea unor lucrări de
investiţii publice noi sau începute și
care trebuie continuate pentru a fi

Urmare din pag.  a 2-a

România în șomaj tehnic
finalizate sau aduse în condiţii de
conservare. Dar, din păcate, aceste
fonduri vor ajunge la plată, în
România, undeva la sfârșitul lunii
martie sau începutul lunii aprilie
2010. Astfel, până ajung să devină
operative la ordonatorii de plată va
trece primul semestru al acestui an
și nu mai rămâne timp pentru
începerea investiţilor care ajută să
se relanseze economia românească.

“Prima casă“ în noua formulă de
susţinere financiară de către stat
demarează destul de greu. Mai sunt
necesare adoptarea unor legi și
hotărâri care să permită începerea
programului „prima casă”.

Mai sunt fondurile UE care ar putea
să ne ajute și să ne completeze lipsa
de lichidităţi pentru cei patru piloni
de dezvoltare de creștere economică.
Aceste fonduri cu care s-ar putea
finanţa programe de relansare
economică – obiectiv strategic al
Comisiei și Consiliului Europei  pentru
toate ţările UE, au în compunerea
lor lucrări de investiţie care ar ajuta
sectorul la dezvoltarea sa prin lucrări
de infrastructură din sectorul privat.
Dar în elaborarea și absorbţia
fondurilor, patronatul din economia
reală, mai ales a IMM, atrag atenţia
că este nevoie de implicare
Guvernului, a ministerelor și
agenţiilor guvernamentale care se
ocupă cu asistarea și aprobarea
documentaţiei, și să se treacă urgent
la simplificarea procedurilor
birocraţiei stufoase, a treptelor de
avizare și aprobare a documentelor
impuse de directivele UE.

Credem că este timpul să vedem
cum au procedat alte state membre
ale UE din Europa Centrală și de Est
în absorbţia fondurilor de dezvoltare
și finanţare primite de la Uniunea
europeană. Să comparăm stilul și
metodele de lucru și de organizare
a Guvernului României și agenţiilor
guvernamentale abilitate cu
aprobarea și supravegherea
cheltuielilor, raportării și finanţarea
lor cu guvernele și agenţiile similare
din ţări vecine ca Ungaria, Slovacia
și Polonia, unde absorbţia fondurilor
este mult mai mare ca la noi.

În încheiere considerăm că pentru
repornirea economiei sunt imperios
necesare aprobarea și asigurarea cu
fonduri a investiţiilor majore făcute

de la bugetul statului, reducerea
fiscalităţii și reprogramarea unor
obligaţii fiscale, istorice înregistrate
de firme și în special de IMM,
reducerea ratei dobânzii de referinţă
a BNR, reducerea birocraţiei,
stimularea sistemului bancar pentru
reînceperea funcţionării creditului
bancar, stimularea investiţiilor
străine prin acordarea unor facilităţi
care să revigoreze atractivitatea
României, mai ales în domeniul
energetic și a infrastructurii, a
producţiei de autostrăzi, implicarea
mai profundă și mai dezvoltată a
guvernului în procedurile
administrative de elaborare și
avizare a documentaţiilor necesare
accesării fondurilor europene, care
să permită creșterea gradului de
absorbţie a fondurilor, efortul
executivului ar fi unul birocratic și
nu structural, să se renunţe la creșteri
economice bazate pe credite de
consum și import, creșterile să fie
din economia reală, din activităţile
productive, dezvoltarea
parteneriatului public privat la nivel
naţional, regional și local,
externalizarea activităţilor
ineficiente desfășurate în structurile
publice către prestatorii privaţi –
Camerele de Comerţ și Industrie  care
au acoperire naţională și regională,
continuarea programelor sectoriale
– „prima casă”, „rabla”, „izolarea
termică a locuinţelor”, continuarea
restructurării și modernizării
economiei prin privatizarea
sectoarelor economice de stat,
separarea deciziei politice de cea
administrativă, astfel încât să existe
între ele consens dezvoltator și nu
subordonare a intereselor mediului
politic asupra mediului de afaceri,
curăţindu-se astfel imixtiunile
politicului în dezvoltarea afacerilor.

Sunt măsuri de anticriză propuse
de mediul de afaceri pentru
Parlamentul și Guvernul României și
așteptate de peste un an să fie luate
până nu va fi prea târziu.

În final, rămânem la părerea că
modul în care a fost tratată problema
șomajului tehnic ca un mijloc
salvator al economiei românești de
a ieși din criză, a lăsat să se înţeleagă
că aceasta este una din soluţiile
salvatoare a ieșirii din criză ca și
cum „România s-ar afla în șomaj
tehnic”
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CENTRUL ZONAL DE INFORMARE ÎN
DOMENIUL STANDARDIZĂRII MARAMUREȘ

Acreditare LABORATOARE MEDICALE conform ISO 15189

Ordinul 416 / 31.03.2009 al Ministerului
Sănătăţii și Ordinul 428 / 31.03.2009 al
CNAS, stabilesc criterii privind repartizarea
sumelor și defalcarea numărului de investigaţii
paraclinice - analize medicale de laborator. La
criteriul cal itate, 70% din suma
corespunzătoare acestui criteriu se alocă pentru
subcriteriul “implementarea sistemului de

management al calităţii”, în conformitate
cu SR EN ISO 15189 și care este dovedit de
furnizor prin certificatul de acreditare, însoţit
de anexa care cuprinde lista de analize medicale
pentru care laboratorul este acreditat, în termen
de valabilitate.

Certificatul de acreditare este emis de
Asociaţia de Acreditare din România, RENAR,
autoritatea naţională în domeniul acreditărilor.

Sistemul de management al calităţii (SMC)
este partea sistemului de management al
organizaţiei orientată către obţinerea
rezultatelor, în raport cu obiectivele calităţii,
pentru satisfacerea necesităţilor, așteptărilor și
cerinţelor clienţilor. Obţinerea unor succese
notabile și mai ales menţinerea acestora a făcut
din calitate un instrument recunoscut de
management, cu atât mai mult cu cât un
laborator medical ce acţionează într-o economie
concurenţială trebuie să realizeze și să menţină
calitatea dorită de client de prima dată și de
fiecare dată.

Primul pas în obţinerea acreditării este achiziţionarea
standardului de referinţă SR EN ISO 15189:2007 și
întocmirea documentaţiei specifice care să respecte
cerinţele standardului (Manualul calităţii, proceduri de
management și proceduri și instrucţiuni tehnice). După
întocmirea documentaţiei se face instruirea personalului
și implementarea SMC conform cerinţelor standardului
SR EN ISO 15189:2007. Urmează efectuarea
auditurilor interne și analiza efectuată de managementul
laboratorului în urma cărora, dacă SMC este funcţional
și eficare, se poate solicita la RENAR acreditarea.

Procesul de acreditare începe cu procurarea și
studierea mapei de documente informative și depunerea
la RENAR a unei cereri de acreditare însoţite de
formularele și documentaţia specifică. RENAR face
analiza documentelor și evaluarea SMC pentru a se
constata îndeplinirea cerinţelor din standard și a
criteriilor de acreditare.

Prin acreditarea acordată de RENAR se atestă că
laboratorul și-a demonstrat oficial competenţa de a
efectua sarcini specifice. Acreditarea furnizează
încredere pacienţilor și autorităţilor.

CCI Maramureș vă stă la dispoziţie pentru a vă oferi
standarde, consultanţă și cursuri în domeniul SMC
astfel:

1. Standardul SR EN ISO 15189:2007 -
Laboratoare medicale. Cerinţe particulare pentru calitate
și competenţă;

2. Consultanţă pentru documentarea și
implementarea SMC - Iniţiere în SMC prezentare ISO
15189; întocmire documentaţie SMC (Manualul calităţii
și proceduri de management – nu sunt incluse
procedurile sau instrucţiunile tehnice); instruire salariaţi;
asistenţă la implementare; audit intern.

3. Curs de auditor intern, conform standardului SR
EN ISO 19011:2003 și SR EN ISO 9001:2008.

Informaţii suplimentare la sediul Camerei de Comerţ
și Industrie Maramureș, Baia Mare, bd. Unirii nr. 16,
et. 3, cam. 9 – Mihail MĂRĂȘESCU, tel. 0262-
221510, 0362-405303, 0729-222233, fax +40-
262-225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro,
www.ccimm.ro.
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IEFTIN, RAPID SI AVANTAJOS!

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

serviciul de:

Depunere a bilanţului contabil al

comercianţilor la registrul comerţului

Vă așteptăm la sediul nostru din Baia Mare, bd. Unirii, nr. 16, et. 3, cam 12.

Program - luni - joi: 8.30 - 15.30, vineri: 8.30 - 13.00
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Revoluţia pe piaţa de
ERP se va numi ASiSria

Alfa Software a intrat în etapa finală de
dezvoltare (beta-testing) a componentei
RIA (Rich Internet Application) din cadrul
sistemului de tip ERP – ASiSplus. Utilizând
cea mai nouă tehnologie, această
componentă are ca scop dinamizarea
pieţei de ERP din România după modelul
consacrat al giganţilor IT americani:
inovaţie tehnologică îndreptată înspre
client, dar și preţuri accesibile pentru
aplicaţii de ultimă generaţie.

Pentru cei care nu știu despre ce este
vorba, componenta ASiSria este
inovatoare deoarece este pentru prima
dată când în cadrul unui ERP, operarea
de documente primare la diferite puncte
de lucru ale unei companii se realizează,
printr-o conexiune securizată de Internet,
fără ca în prealabil aplicaţia ASiSria să
necesite instalarea. Spre deosebire de
metodele costisitoare de transmisie de

date uzitate și recomandate în prezent în
cazul companiilor dispersate geografic
(metoda remote desktop connection sau
replicarea), ASiS.ria necesita doar o
conexiune la Internet. De asemenea, prin
intermediul ASiSria sunt eliminate
costurile de instalare și configurare pe
calculatorul client.

Printre celelalte beneficii ale ASiSria ar
trebui amintite: configurabilitatea totală
după cerinţele clientului, interfaţa rapidă
și ergonomică, efectele imediate ale
documentelor operate asupra bazei de
date centrale, eliminarea costurilor de
administrare la nivelul punctelor de lucru
care se traduc simplu în creșterea
veniturilor.

Următoarea perioadă este dedicată în
continuare beta-testingului ASiSria,
urmând ca la începutul primăverii să aibă
loc lansarea oficială a acestui produs.
Echipa de programare Alfa Software a

lansat deja invitaţia distribuitorilor, dar si
clienţilor pentru a participa la procesul
de testare finală. Prima companie care a
acceptat invitaţia echipei de programare
Alfa Software de a participa la programul
de beta-testing este compania
Salconserv Mediaș (producţie mezeluri,
conserve), unde la magazinele proprii
localizate în zona Transilvaniei se
utilizează deja componenta RIA destinată
documentelor de intrări-ieșiri. Toate
datele se operează direct pe serverul
companiei din sediul său central.

Pe parcursul acestei perioade de
testare “la client”, Alfa Software oferă
ocazia tuturor celor interesaţi de a asista
la prezentări online sau la sediul clientului
și de a beneficia de preţuri promoţionale
pentru această componentă cu adevărat
revoluţionară. Pentru mai multe detalii,
vă rugăm să contactaţi Departamentul
comercial al companiei.

ALFA SOFTWARE S.A.

Sediu central:

Zalău
Puncte de lucru:

Cluj-Napoca, București
www.asw.ro

Arbitrajul comercial
Curtea de Arbitraj Comercial Comercial de pe lângă Camera de Comerţ și

Industrie Maramureș, fidelă scopului pentru care a luat fiinţă, a continuat în
anul 2009 activitatea de  soluţionare a litigiilor comerciale patrimoniale.
Astfel, în anul 2009,  au fost deschise 15 dosare de arbitraj, sau pronunţat
14 hotărâri arbitrale iar taxele arbitrale încasate însumează 43.688,77 lei.

În anul 2009 numărul litigiilor a crescut cu circa 20% și în contextul
actualei crize instituţionale a activităţii  instanţelor judecătorești se constată
un interes tot mai crescut din partea justiţiabililor și a apărătorilor acestora
pentru soluţionarea litigiilor prin arbitrajul comercial și pentru soluţionarea
pe cale amiabilă a acestora.

Majoritatea litigiilor aflate pe rolul Curţii au avut ca obiect neexecutarea
corespunzătoare a obligaţiilor asumate prin contracte de vânzare cumpărare,
livrare mărfuri, subantrepriză și prestări servicii, fapt care atrage de multe
ori obligaţia plăţii penalităţilor de întârziere foarte mari.

Unele dintre aspectele din practica derulării contractelor comerciale ce
ne reţin atenţia sunt cele legate de livrarea și recepţia mărfurilor / instalaţiilor
contractate. De multe ori în practică apar neînţelegeri grave între comercianţi
datorită faptului că sunt livrate respectiv recepţionate alte mărfuri decât
cele contractate sau mărfuri de o calitate inferioară . Această problemă se
pune mai ales atunci când cel îndreptăţit să reclame aceste deficienţe nu
sesizează în timp și cu ocazia recepţiei mărfurilor aceste probleme, ci cu
mult timp după folosirea lor. Din aceste motive este destul de greu de dovedit
că produsele recepţionate, montate și folosite nu au fost corespunzătoare cu
ocazia livrării lor. Se poate pune deci în discuţie o culpă în îndeplinirea
obligaţiilor contractuale, a neîndeplinirii obligaţiilor contractuale, în funcţie
de care se poate cere, fie rezoluţiunea / rezilierea contractului, fie repararea

daunelor suferite ca urmare a îndeplinirii defectuoase a obligaţiilor
contractuale. Într-un astfel de  caz, când deși produsele livrate  nu au fost
refuzate cu ocazia recepţiei, ci montate și date în folosinţă, poate interveni
prezumţia acceptării tacite de a primi alte materiale decât cele contractate,
cu consecinţa în practica judiciară a respingerii acţiunii cumpărătorului prin
care cere plata unor penalităţi pentru nelivrarea obiectului contractului.

În unele  situaţii când părţile modifică verbal prevederile contractuale cu
privire la obiectul acestora, aspecte care sunt foarte greu de dovedit în
practică și care pot atrage plata de daune pentru neexecutarea sau executarea
necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale. Este de dorit  ca toate
modificările aduse prevederilor contractuale să fie făcute în scris și mai ales
să fie semnate de persoane autorizate de către părţile contractante. Potrivit
art. 969 C. civil convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile
contractante. Prevederile acestora, de regulă, se modifică cu acordul părţilor
prin acte adiţionale. Orice alte înscrisuri provenind de la terţe persoane nu
pot face dovada modificărilor aduse prevederilor contractuale.

O altă problemă ivită în practică este executarea, în cadrul unui contract
de vânzare cumpărare, a unor lucrări suplimentare faţă de înţelegerea iniţială.
Dacă aceste lucrări nu sunt prevăzute în acte adiţionale la contractul de bază
sau în alte înscrisuri semnate de persoane autorizate, chiar și cu o expertiză
tehnică de specialitate, este greu de dovedit cine este executantul lor, mai
ales în cazul subantreprizei, când ambele părţi contractante sunt firme care
execută lucrări similare.

Aspectele de mai sus au fost evidenţiate în scopul sprijinirii agenţilor
economici scop pe care îl are și arbitrajul comercial, acesta fiind cea mai
ieftină și rapidă cale de soluţionare a litigiilor comerciale.

retrospectivă
pe anul 2009
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Acte normative publicate în

Monitorul Oficial
BR E V I A R
J U R I D I C

� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 1.620 din 29 decembrie 2009. 1.620 din 29 decembrie 2009. 1.620 din 29 decembrie 2009. 1.620 din 29 decembrie 2009. 1.620 din 29 decembrie 2009
pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea
� Guvernului nr. 44/2004 (M.O. nr. 927 / 31

decembrie 2009)
� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 1.634 din 29 decembrie 2009. 1.634 din 29 decembrie 2009. 1.634 din 29 decembrie 2009. 1.634 din 29 decembrie 2009. 1.634 din 29 decembrie 2009

privind organizarea si functionarea Ministerului
Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (M.O.
nr. 3 din 4 ianuarie 2010)
� CIRCULARA nrCIRCULARA nrCIRCULARA nrCIRCULARA nrCIRCULARA nr. 1 din 4 ianuarie 2010. 1 din 4 ianuarie 2010. 1 din 4 ianuarie 2010. 1 din 4 ianuarie 2010. 1 din 4 ianuarie 2010

privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii
Nationale a Romaniei valabil in luna ianuarie 2010
(((((M.O. nr. 2 din 4 ianuarie 2010)
� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 4 din 6 ianuarie 2010 . 4 din 6 ianuarie 2010 . 4 din 6 ianuarie 2010 . 4 din 6 ianuarie 2010 . 4 din 6 ianuarie 2010 privind

aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat (((((M.O. nr. 18 din 11
ianuarie 2010)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 99 din 22 ianuarie 2010 . 99 din 22 ianuarie 2010 . 99 din 22 ianuarie 2010 . 99 din 22 ianuarie 2010 . 99 din 22 ianuarie 2010 pentru

modificarea si completarea Normelor metodologice
privind procedura de acordare a amanarii la plata
a obligatiilor fiscal neachitate la termen,
administrate de Agentia Nationala de
Administrare Fiscala, aprobate prin Ordinul
ministrului finantelor publice nr. 2.321/2009 (M.O.
nr. 64 din 28 ianuarie 2010)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 99 din 22 ianuarie 2010 . 99 din 22 ianuarie 2010 . 99 din 22 ianuarie 2010 . 99 din 22 ianuarie 2010 . 99 din 22 ianuarie 2010 pentru

modificarea si completarea Normelor metodologice
privind procedura de acordare a amânarii la plata
a obligatiilor fiscal neachitate la termen,
administrate de Agentia Nationala de
Administrare Fiscala, aprobate prin Ordinul
ministrului finantelor publice nr. 2.321/2009 (M.O.
nr. 64 din 28 ianuarie 2010)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 101 din 28 ianuarie 2010 . 101 din 28 ianuarie 2010 . 101 din 28 ianuarie 2010 . 101 din 28 ianuarie 2010 . 101 din 28 ianuarie 2010 privind

modificarea din oficiu a vectorului fiscal pentru
contribuabilii care la 31 decembrie 2009 erau
inregistrati ca platitori pe venitul
microintreprinderilor (M.O. nr. 65 din 28 ianuarie
2010)
� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 12 din 26 ianuarie 2010 . 12 din 26 ianuarie 2010 . 12 din 26 ianuarie 2010 . 12 din 26 ianuarie 2010 . 12 din 26 ianuarie 2010 bugetului

asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 (M.O. nr.
61 din 27 ianuarie 2010)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 62 din 20 ianuarie 2010 . 62 din 20 ianuarie 2010 . 62 din 20 ianuarie 2010 . 62 din 20 ianuarie 2010 . 62 din 20 ianuarie 2010 privind

stabilirea valorii sumei lunare indexate care se
acorda sub forma de tichete de cresa pentru
semestrul I 2010 (M.O. nr. 56 din 25 ianuarie 2010)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3 din 4 ianuarie 2010 . 3 din 4 ianuarie 2010 . 3 din 4 ianuarie 2010 . 3 din 4 ianuarie 2010 . 3 din 4 ianuarie 2010 pentru

aprobarea Procedurii de primire a cererilor de
rambursare a TVA achitate de catre persoanele
impozabile stabilite in Romania pentru importuri

si achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat
membru al Uniunii Europene (M.O. nr. 32 din 15
ianuarie 2010)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 4 din 4 ianuarie 2010 . 4 din 4 ianuarie 2010 . 4 din 4 ianuarie 2010 . 4 din 4 ianuarie 2010 . 4 din 4 ianuarie 2010 pentru

aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor
de rambursare a taxei pe valoarea adaugata
formulate de catre persoanele impozabile
nestabilite in Romania, stabilite in alt stat
membru al Uniunii Europene (M.O. nr. 32 din 15
ianuarie 2010)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 5 din 4 ianuarie 2010 . 5 din 4 ianuarie 2010 . 5 din 4 ianuarie 2010 . 5 din 4 ianuarie 2010 . 5 din 4 ianuarie 2010 pentru

aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor
de rambursare a taxei pe valoarea adaugata
formulate de catre persoane impozabile
neinregistrate in scopuri de TVA in Romania,
stabilite in afara Comunitatii (M.O. nr. 32 din 15
ianuarie 2010)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 6 din 4 ianuarie 2010 . 6 din 4 ianuarie 2010 . 6 din 4 ianuarie 2010 . 6 din 4 ianuarie 2010 . 6 din 4 ianuarie 2010 privind

aprobarea Procedurii pentru aprobarea perioadei
fiscal semestriale/anuale pentru persoanele
impozabile inregistrate in scopuri de TVA (M.O.
nr. 32 din 15 ianuarie 2010)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 7 din 4 ianuarie 2010 . 7 din 4 ianuarie 2010 . 7 din 4 ianuarie 2010 . 7 din 4 ianuarie 2010 . 7 din 4 ianuarie 2010 pentru

aprobarea modelului si continutului unor
formulare de inregistrare in scopuri de taxa pe
valoarea adaugata (M.O. nr. 32 din 15 ianuarie
2010)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3.652 din 24 decembrie 2009. 3.652 din 24 decembrie 2009. 3.652 din 24 decembrie 2009. 3.652 din 24 decembrie 2009. 3.652 din 24 decembrie 2009

pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul
operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO de
control al miscarilor cu produse accizabile in regim
suspensiv de accize (M.O. nr. 14 din 11 ianuarie
2010)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 31 din 6 ianuarie 2010 . 31 din 6 ianuarie 2010 . 31 din 6 ianuarie 2010 . 31 din 6 ianuarie 2010 . 31 din 6 ianuarie 2010 privind

aprobarea Manualului de identitate vizuala
pentru instrumentele structurale 2007-2013 in
Romania (M.O. nr. 55 din 25 ianuarie 2010)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 12 din 4 ianuarie 2010 . 12 din 4 ianuarie 2010 . 12 din 4 ianuarie 2010 . 12 din 4 ianuarie 2010 . 12 din 4 ianuarie 2010 privind

modificarea si completarea Ordinului ministrului
finantelor publice nr. 2.548/2009 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea
financiara a instrumentelor structurale si
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta
(M.O. nr. 39 din 18 ianuarie 2010)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 2 din 5 ianuarie 2010 . 2 din 5 ianuarie 2010 . 2 din 5 ianuarie 2010 . 2 din 5 ianuarie 2010 . 2 din 5 ianuarie 2010 pentru

aprobarea Ghidului de finantare a Programului
de stimulare a innoirii Parcului national de
tractoare si masini agricole autopropulsate (M.O.
nr. 31 din 15 ianuarie 2010)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 2.200 din 16 decembrie 2009. 2.200 din 16 decembrie 2009. 2.200 din 16 decembrie 2009. 2.200 din 16 decembrie 2009. 2.200 din 16 decembrie 2009

privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte
pentru investitii in cadrul operatiunii 4.1. a)
“Sprijinirea investitiilor in instalatii si
echipamente pentru intreprinderi din industrie,
care sa conduca la economii de energie, in scopul
imbunatatirii eficientei energetice” din axa
prioritara 4 “Cresterea eficientei energetice si a
securitatii furnizarii in contextul combaterii
schimbarilor climatice” a Programului operational
sectorial “Cresterea competitivitatii economice”
(POS CCE) (M.O. nr. 14 din 11 ianuarie 2010)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 2.201 din 16 decembrie 2009. 2.201 din 16 decembrie 2009. 2.201 din 16 decembrie 2009. 2.201 din 16 decembrie 2009. 2.201 din 16 decembrie 2009

privind lansarea Cererii de propuneri de
proiecte pentru investitii in modernizarea si
realizarea de noi capacitati de producere a
energiei electrice si termice, prin valorificarea
resurselor energetic regenerabile, pentru
acordarea asistentei financiare nerambursabile
prin Programul operational sectorial “Cresterea
competitivitatii economice” (POS CCE), axa
prioritara 4, domeniul major de interventie 2,
operatiunea 4.2 “Sprijinirea investitiilor in
modernizarea si realizarea de noi capacitati de
producere a energiei electrice si termice, prin
valorificarea resurselor energetice regenerabile:
a biomasei, a resurselor hidroenergetice (in
unitati cu putere instalata mai mica sau egala
cu 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului,
a resurselor geotermale si a altor resurse
regenerabile de energie” (M.O. nr. 16 din 11
ianuarie 2010)
� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 29 din 6 ianuarie 2010. 29 din 6 ianuarie 2010. 29 din 6 ianuarie 2010. 29 din 6 ianuarie 2010. 29 din 6 ianuarie 2010

pentru modificarea si completarea art. 3 din anexa
nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind
aprobarea normelor de implementare a
programului “Prima casa” (M.O. 23 din 12 ianuarie
2010)
� ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA nrA nrA nrA nrA nr. 7 din 29 ianuarie 2010. 7 din 29 ianuarie 2010. 7 din 29 ianuarie 2010. 7 din 29 ianuarie 2010. 7 din 29 ianuarie 2010

pentru modificarea si completarea Ordonantei
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
(M.O. nr. 70 din 30 ianuarie 2010)
� ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA nrA nrA nrA nrA nr. 8 din 29 ianuarie 2010. 8 din 29 ianuarie 2010. 8 din 29 ianuarie 2010. 8 din 29 ianuarie 2010. 8 din 29 ianuarie 2010

pentru modificarea si completarea Ordonantei
Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului
de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de
drumuri nationale din Romania (M.O. nr. 70 din
30 ianuarie 2010)
� HOTHOTHOTHOTHOTARÂRE nrRÂRE nrRÂRE nrRÂRE nrRÂRE nr. 37 din 15 ianuarie 2010. 37 din 15 ianuarie 2010. 37 din 15 ianuarie 2010. 37 din 15 ianuarie 2010. 37 din 15 ianuarie 2010

pentru modificarea si completarea Hotarârii
Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea si
completarea registrului general de evidenta a
salariatilor (M.O. nr. 45 din 20 ianuarie 2010)
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• Din străinătate

CERERI

CEHIA

� Solicită bușteni de molid 10.000

mc/trimestru. Compania este un

intermediar, se dorește livrarea dintr-

un punct cât mai apropiat de graniţa

vestică, pentru scăderea cheltuielilor de

transport.  (5045)

DANEMARCA

� Solicită case din lemn cu structura

metalică sau din  lemn. Casele de lemn

trebuie executate integral în România,

iar apoi transportate în Danemarca sau

alte state europene. (5047)

FRANTA

�  Solicită lemn de stejar pentru

încălzit, dimensiuni: 50 cm, 1 m, 2 m

și în trunchiuri de copac. (5040)

� Firma franceză este un cabinet de

consultanţă în afaceri internaţionale

care dorește să contacteze producători

români de case din lemn în vederea

promovării pe piaţa franceză. (5044)

� Solicitare: Case din lemn (5046)

�  Solicită încălţăminte din piele

naturală pentru bărbaţi și femei.(5051)

GERMANIA

� Solicită mic mobilier pentru camere

de copii și părţi mobilier (mese, rafturi

de perete, scaune) executat după

modele ce vor fi puse la dispoziţia

producătorului. (5042)

GRECIA

� Solicită uși de interior, fabricate

din lemn; 80-100 bucăţi/an, în serii de

8-10. (5038)

� Solicită cherestea de pin. (5043)

HONG-KONG

� Firma este interesată să identifice

parteneri de la care să importe intestine

de porc congelat, în vederea distribuţiei

produsului pe piaţa chineză. (5050)

ISRAEL

� Producător de bijuterii de aur și

argint și pietre preţioase, caută

distribuitori. (5036)

� Producător de vinuri și produse

alimentare (oţet de vin, biscuiţi,

condimente) doresc să intre pe noi

pieţe. (5037)

PORTUGALIA

� Solicită lemn sau semifabricate de

rășinoase pentru producerea de case

de lemn. Firma are angajaţi lucrători

români specializaţi în producerea de

case de lemn și dorește să importe

materie primă sau semifabricate.

(5041)

SPANIA

�  Se dorește colaborarea privind

producerea, comercializarea și

distribuirea de miere de albine. Sunt

preferate firme care deţin un potenţial

ridicat în domeniul distribuţiei de miere.

(5039)

� Firma spaniolă e producător și

distribuitor de platforme și rampe

mecanice cu acţionare hidraulică și

dorește colaborare în execuţia de lucrări

metal din tablă groasă și profile oţel și

aluminiu pentru fabricarea de

platforme, rampe și mese metalice cu

acţionare hidraulică; porţi metalice

glisante; pereţi de despărţire; etc.

(5048)

OFERTE

ISRAEL

�  Firmă specializată în drept

comercial, oferă consultanţă pentru

corporaţii străine care intenţionează să

facă afaceri în Israel. (5035)

C.C.I. Maramureș - Busola dumneavoastră în afaceri!


