
BULETIN INFORMATIV EDITAT DE CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ

Editorial

Ing. GHEORGHE MARCAȘ -

președintele C.C.I. Maramureș

Continuare în pag. a  2-a

20 de ANI împreună pentru afacerea Dvs.!

Martie 2010Anul XX  - Nr. 237

CONTCONTCONTCONTCONTAAAAACTCTCTCTCT
hermes

R

PPPPProiect SISEM - s-a încheiat prima serie de curs:roiect SISEM - s-a încheiat prima serie de curs:roiect SISEM - s-a încheiat prima serie de curs:roiect SISEM - s-a încheiat prima serie de curs:roiect SISEM - s-a încheiat prima serie de curs:

INSPECTOR DE SPECIALITATE PROTECŢIA MUNCII
Camera de Comerţ și Industrie

Maramureș implementează în calitate de
beneficiar proiectul

<<SISEM – Siguranţa și Securitate
în Munca – Program pentru
implementarea cursului de
specializare în ocupaţia de
“Inspector de specialitate Protecţia
Muncii” pentru angajaţii din cadrul
companiilor din judeţul
Maramureș>>, nr. de identificare

POSDRU/38/3.2/G/37805, finanţat din
Fondul Social European și din bugetul
naţional al României, prin PROGRAMUL
OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA
RESURSELOR UMANE 2007-2013 și din
fondurile proprii ale Beneficiarului. În cadrul
acestui proiect angajaţii companiilor din
jud. Maramureș cu studii tehnice superioare
pot participa GRATUIT în perioada

FEBRUARIE-IUNIE 2010, la una dintre
cele trei serii de curs de specializare
pentru ocupaţia INSPECTOR DE
SPECIALITATE  PROTECTIA MUNCII, curs
autorizat C.N.F.P.A. La finalul cursului
absolvenţii vor primi un certificat de
absolvire cu recunoaștere naţională,
eliberat de Ministerul Muncii, Familiei și
Protecţiei Sociale și Ministerul Educaţiei,
Cercetării Tineretului și Sportului.

Prima serie de curs s-a desfășurat în
perioada 08.02 –
05.03.2010 la care au
participat 29 persoane
din cadrul companiilor din
jud. Maramureș, angajaţi,
manageri sau persoane
fizice autorizate.
Participanţii la curs au
fost foarte mulţumiţi de
prestaţia lectorilor, de
suportul de curs și
materialele oferite, de
modul de organizare al
cursului și de
oportunitatea organizării
unui astfel de curs.

Seriile a 2-a și a 3-a de
curs se vor desfășura în perioadele:

- seria a II-a – 29.03.2010 – 23.04.2010;
- seria a III-a – 10.05.2010 – 04.06.2010.
Pentru aceste 2 serii, sunt deja înscriși

peste 90 de participanţi în condiţiile în care
mai sunt încă 2 săptămâni până la
închiderea înscrierilor pentru seria a 2-a și
obiectivul proiectului este participarea a
unui nr. minim de 90 persoane.

SEMINAR INTERACTIV
organizat de Camera de Comerţ și Industrie Maramureș în colaborare cu Direcţia

Generală a Finanţelor Publice Maramureș și Inspectoratul de Concurenţă Maramureș

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș în
colaborare cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice
Maramureș și Inspectoratul de Concurenţă Maramureș
a organizat în 17 martie 2010 la Centrul de Instruire și
Marketing al C.C.I. Maramureș un seminar interactiv, la
care au participat 46 de reprezentanţi ai operatorilor
economici maramureșeni – administratori, directori
economici, contabili, experţi contabili precum si
reprezentanţi ai mass-mediei locale interesaţi de tematica
prezentată.

În deschiderea seminarului a luat cuvântul D-na Maria
Morcovescu, Director General în cadrul C.C.I. Maramureș,

care a făcut un scurt istoric al înfiinţării Camerei de Comerţ
și Industrie Maramureș , subliniind importanţa acestui an
pentru întreg Sistemul Cameral din România – împlinirea
a 20 de ani de activitate .

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș, organizaţie
autonomă, neguvernamentală, apolitică, nonprofit a rămas
fidelă scopului pentru care s-a înfiinţat, acela de a sprijini și
promova dezvoltarea comunităţii de afaceri, mediului de
afaceri conform cerinţelor economiei de piaţă.

Activităţile și serviciile pe care C.C.I. Maramureș le-a
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Sondaj economic
pe trimestrul I 2010

Partea I

Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș va continua și în anul
2010 sondajul pe teme economice în
mediul de afaceri maramureșean. De
această dată am extins cantitativ la
205 societăţi și calitativ pe domeniile
de activitate calupul firmelor
participante la sondaj făcând și o
grupare a acestora pe domenii de
activitate.

Sondajul  s-a realizat la nivelul
întregului calup al firmelor înscrise
indiferent de activitate și sondaje pe
următoarele grupe de firme:
Cercetare, dezvoltare și high-tech;
Industria extractivă și prelucrătoare;
Industria lemnului și mobilei;
Industria ușoară; Industria
alimentară; Agricultură; Construcţii;
Servicii; Comerţ și Turism, la care se
adaugă sondajul firmelor
multinaţionale și sondajul firmelor
din sectorul industriei. Acesta se
prezintă după cum urmează.
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La sondajul întregului calup,
indiferent de domeniul de activitate și
cumulat constatăm că apare o ușoară
tendinţă de scădere a cifrei de afaceri, la
un număr de respondenţi, cca. 53% în
trimestrul I 2010 faţă de aceeași perioadă
a anului 2009, dar și cu o tendinţă de
creștere la 14% din firmele care
prognozează creșterea cifrei de afaceri
în trimestrul II 2010 faţă de trimestrul I
2010

Nivelul capacităţii de producţie crește
cu 4% la numărul societăţilor
respondente în trimestrul I 2010 faţă de
nivelul celui din 2009 și o ușoară creștere
în trimestrul II 2010 faţă de trimestrul I
2010 (cca. 12%).

Firmele care raportează vânzări pe
piaţa internă în trimestrul I 2010 au
cunoscut o ușoară reducere, cu 10% și
se prevede o creștere la 18% din firmele
din sondaj în trimestrul II 2010 faţă de
trimestrul I 2009.

Dacă raportăm vânzările la export,
inclusiv pe piaţa UE, firmele care
prognozează creștere sunt de cca. 17%
și cu o tendinţă de creștere mai mare cu
5% în trimestrul II 2010 faţă de
trimestrul I 2010.

Forţa de muncă a cunoscut în
continuare o scădere cu 18% în
trimestrul I 2010 faţă de aceeași perioadă
din 2009, dar se prognozează o creștere
de cca. 19% în trimestrul II 2010 faţă de
acest trimestru I 2010.

Investiţiile s-au menţinut în trimestrul
I 2010 la același nivel al trimestrului I
2009, dar se previzionează o creștere la
14% a nivelului acestor firme în
următorul trimestru.

Firmele, în proporţie de 81% nu au
apelat la credite bancare în acest
trimestru și nici nu previzionează că vor
crește numeric cele care vor accesa
credite. Este explicabilă această atitudine
datorită modului în care sunt trataţi
solicitanţii de credite de către unele bănci
comerciale care au întors spatele
clienţilor lor, rămânând doar rolul de
creditoare ale statului - cu garanţii sigure
în timp și ca valoare. Statul continuă să
se împrumute la băncile comerciale și în
acest trimestru.

La întrebarea „aveţi datorii la bugetul
statului” numai 24% din firme au
răspuns „da”, iar 38% din firmele din
același calup mai au de recuperat sume
importante de la bugetul statului, din care
38% au de recuperat TVA și 33% alte
sume datorate de stat firmelor private
pentru lucrări sau servicii executate și

neachitate. Astfel, se confirmă încă o dată
că statul a devenit susţinătorul arieratelor
din economia românească. În trimestrul
I 2010 arieratele statului au urcat la 1,6
– 1,7 miliarde de lei, faţă de 1,5 miliarde
de lei la 31 decembrie 2009.

Răspunzând la pachetul de 10 întrebări
„Factori ce pot influenţa negativ afacerea
dvs.” primul loc îl ocupă instabilitatea
legislativă în domeniul afacerilor. Pe
locul 2 taxe și contribuţii inclusiv cele
locale. Continuă inflaţia, creditele și
dobânzile, concurenţa neloială, rata de
schimb - raport leu-valută - și munca la
negru.

Analizând sondajul pe domenii de
activitate constatăm nuanţări și
particularităţi cu care se confruntă
fiecare domeniu cu efectele crizei.
Redăm în continuare analiza sondajului
pe grupe de firme și pe domenii de
activitate

În domeniul cercetare, dezvoltare și
high-tech, 33% din firme au răspuns că
cifra de afaceri a cunoscut creștere în
acest trimestru și prognozează în
următorul o creștere la 26% di firme.

Capacitatea de producţie în acest
domeniu a lucrat din plin la 67% din
societăţi și va cunoaște în continuare o
creștere.

Vânzările pe piaţa externă, inclusiv
UE, pentru că firmele din acest domeniu
lucrează cu contracte de servicii externe,
în majoritatea lor, mai ales cele în
domeniul hi-tech, au fost în creștere în
acest trimestru la 75%, iar pentru
următorul, ele vor crește cu încă 25%.
Aceste vânzări la export au acoperit în
cea mai mare parte cifra de afaceri care
cunoscuse o creștere de 33%.

Forţa de muncă se menţine la o cifră
constantă pe ambele trimestre cu
modificări nesemnificative, specifice
fluctuaţiei de personal.

Nivelul investiţiilor în primul
trimestru nu a cunoscut nicio creștere,
dar în trimestrul II va crește gradul de
dezvoltare al firmelor din acest domeniu
la 34% din respondenţi, ca urmare a
creșterii nivelului tehnic și tehnologic
al hardware-ului și software-ului și
pregătire personal ca efect al crizei
economice în domeniu.

În acest domeniu dezvoltările se fac,
de obicei,  prin eforturi proprii, de aceea
nu se apelează la credite în general și
mai ales în criză.

Nu au datorii și nici de recuperat vis-
a-vis de relaţiile cu statul, deoarece nu
lucrează în general cu bugetul statului
rămân deci cu firme private și instituţii
străine.

Referitor la factorii care pot influenţa
negativ afacerile această grupă de firme
au menţionat pe primul loc rata de
schimb, apoi în ordine descrescătoare
creditele, dobânzile, concurenţa neloială,
instabilitatea legislativă în domeniul
afacerilor, ș.a

În industria extractivă și prelucrătoare
în trimestrul I 2010 cifra de afaceri a fost
mai mică la 60% din firmele
respondente în comparaţie cu trimestrul
I al anului trecut. Pentru trimestrul
următor 34% din firme prevăd o creștere
a cifrei de afaceri. Referindu-se la
capacitatea de producţie, 93% din firme
au lucrat sub capacitate în trimestrul I și
numai 20% previzionează că în
următorul trimestru vor lucra la
capacitatea de producţie a firmei, restul
rămânând în așteptare de comenzi.

Vânzările, atât la intern cât și la export,
au cunoscut diminuări, mai ales la intern
(53% din firme). În trimestrul următor
vânzările la export vor cunoaște o
creștere la 16% din firmele respondente.

Forţa de muncă a fost diminuată, la
67% din firmele din șondaj, în trimestrul
I 2010 în comparaţie cu același trimestru
din 2009. Pentru trimestrul II 2010 se
prognozează o creștere de personal la
7% din firme.

De investiţii nici nu se poate vorbi dacă
79% din firme spun că nu au făcut nici o
investiţie. Pentru trimestrul următor se
prevede creștere a gradului de dezvoltare
a firmei la 36% din respondenţi, ca efect
natural și normal al ieșirii din criză, când
revenirea pe piaţa internă, dar mai ales
pe cea externă se va face la alţi parametri
calitativi și de preţ care să ducă la
creșterea competitivităţii și care sunt
determinaţi de nivelul tehnic, tehnologic
al firmei și calificarea forţei de muncă.

Referitor la creditare, 33% din firme
au apelat la credite bancare, iar 21% din
respondente au primit refuzuri de
creditare din partea unor bănci.

În acest sector 60% din firme au
răspuns că au datorii la bugetul statului.

Au de recuperat bani de la bugetul
statului 57% din firme la restituiri de
TVA, 43% pentru lucrări și servicii
prestate statului.

Factorii care au influenţat negativ
afacerile au fost: instabilitatea legislativă,
creditele, dobânzile exagerate, inflaţia,
impozitul pe profit

În industria lemnului și mobilei cifra
de afaceri a cunoscut o creștere ușoară
de 50% la firmele respondente și se
prognozează menţinerea ei în trimestrul
II 2010 la nivelul trimestrului I 2010.

Capacitatea de producţie din acest
domeniu s-a menţinut la nivelul anului

Continuare în pag. a  3-a
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2009, iar pentru trimestrul următor se mai activează 17% din
firmele care au lucrat în trimestrul I 2010.

Vânzările la intern, dar mai ales la export au cunoscut creșteri
la 17% din firmele din sondaj faţă de anul 2009, iar în următorul
trimestru vor cunoaște creșterii de capacitate la alte 16% din
firme.

Forţa de muncă în acest trimestru comparativ cu trimestrul
I 2009 a rămas aceeași la 83% din firme și care se va menţine
și pentru trimestrul II 2010.

Au realizat investiţii la nivelul anului 2009, 17% din firme
în acest trimestru și se prevede creșterea gradului de dezvoltare
al firmelor pentru trimestrul II 2010 de 33% din firmele in
sondaj.

Numai 17% din firme au folosit credite bancare, și tot atâtea
au avut refuzuri de finanţare din partea băncilor. Aceste firme
nu au avut datorii la stat. În aceste sector se află preponderent
firme care prelucrează lemnul și fabricile de  mobilă, cu capital
străin și care în timpul desfășurării crizei au utilizat fonduri
de finanţare și credite bancare indirecte de la „firmele mamă”
din străinătate, în condiţii avantajoase. Lemnul prelucrat și
mobila în marea lor majoritate s-au vândut pe pieţe din UE și
în afară, mai ales în lumea arabă și asiatică.

Au de recuperat de la bugetul statului TVA 60% din firmele
care au răspuns în sondaj ţi 40% pentru lucrări și servicii
prestate

Răspunzând la „factorii ce pot influenţa negativ afacerile”
20% au notat instabilitatea legislativă, preţurile la materiile
prime 16%, continuând cu rata de schimb, taxe – impozite
pe profit, credite și dobânzi.

În industria ușoară 25% respondenţii acestui domeniu, au
realizat cifra de afaceri programată în acest trimestru, și au
confirmat o creștere a cifrei de afaceri, care se va menţine în
următorul trimestru.

Firmele au lucrat la 75% din capacitatea anului 2009 și au
menţinut același procentaj și în trimestrul I 2010, dar a
cunoscut o reașezare structurală a producţiei și a pieţelor de
desfacere. În trimestrul II 2010 vor mai lucra sub capacitate
cca 25% din firme.

Cu toate acestea nivelul de vânzări a acestui trimestru va fi
mai mare la 33% din firme faţă de același trimestru din 2009
și se va menţine nivelul de realizare la 100% din firmele
respondente în trimestrul II 2010

Firmele din acest domeniu, cca 50% au menţinut forţa de
muncă la nivelul anului 2009, atât în trimestrul I și îl va
menţine și în trimestrul II 2010, cu excepţia a 25% din firme
care prognozează o reducere de personal

Nu au făcut niciun fel de dezvoltare investiţională pe acest
trimestru, iar pentru următorul, numai 25% din respondenţi
își manifestă intenţia de a crește gradul de dezvoltare în
domeniu.

Nicio firmă din acest domeniu nu a accesat credite bancare
în trimestrul I și nu se prevede să apeleze la credite bancare.
Nu au datorii la bugetul statului, în schimb 67% din firme
așteptă returnarea TVA și alte 39% așteaptă să li se plătească
alte sume datorate de  stat.

Majoritatea firmelor din acest domeniu, lucrând în lohn au
remarcat ca factori de influenţă negativă pentru afacerile lor
instabilitatea legislativă și rata de schimb, la care au adăugat
costul creditului,  ca factori de influenţă negativă pentru
afacerile lor. Au mai adăugat la acestea munca la negru și
concurenţa neloială.

Firmele din industria alimentară confirmă prin răspunsul
lor la sondaj că a fost sectorul care a avut mai puţin de suferit
din cauza recesiunii și a crizei. Aproape toate activităţile din
domeniu: produsele de panificaţie, lactate și de carne s-au
produs și comercializat pe piaţa internă cu toate că, în acest
domeniu s-au întâlnit cu  concurenţa neloială indusă de
produsele din import din UE și din ţările vecine și din afara
UE. Ţările din UE au beneficiat de ajutoare de stat, acceptate
de UE prin negocierea condiţiilor de aderare, care își permit
astfel să comercializeze produsele sub preţurile de producţie
din România, mai ales la produsele din care și din lapte. La
această cauză a concurenţei neloiale la produsele de panificaţie
și lapte se mai adaugă și produsele realizate în economia
subterană românească.

Cifra de afaceri pe trimestrul I a fost mai mare la 28% din
respondenţi faţă de același trimestru 2009, iar în următorul
trimestru alte firme alte 15% anunţă că vor avea o creștere a
cifrei de afaceri.

Capacitatea de producţie a fost menţinută la același nivel
pe trimestrul I la 57% din firme faţă de 2009 și va fi menţinută,
cu o ușoară scădere în următorul trimestru.

Vânzările interne au fost mai mari la 43% din firmele
respondente, dar într-o altă structură a produselor și vor crește
în următorul trimestru la alte 14 % din firme.

Forţa de muncă în trimestrul I 2010 în comparaţie cu cel
din 2009 s-a menţinut, cu o creștere la 28% din  societăţile
comerciale și se va menţine și în următorul trimestru.

Pentru reducerea costurilor de producţie, pentru a putea face
faţă concurenţei neloiale indusă de produsele importate din
ţările din UE 43% din firmele maramureșene respondente
din domeniu, mai ales din industria laptelui și a cărnii au făcut
investiţii pentru creșterea gradului tehnic și tehnologic –
prezentare, ambalaj, preţ, tehnologie, ș.a

Și în acest sector numai 29% din firme au accesat credite
bancare și 17% au primit refuzuri de creditare din partea
băncilor comerciale. Nu au datorii la bugetul statului, dar
toate firmele respondente așteaptă ca statul să le achite
sumele  datorate din TVA sau din lucrări și servicii prestate
statului.

Firmele din domeniul agricultura prezente în sondajul
nostru îl formează numai societăţile comerciale organizate
pe principiile economiei de piaţă și au bilanţ contabil depus
la DGFP. În trimestrul I 2010 aceste firme au raportat că
au fost în totalitate în șomaj tehnic sau inexistente pe piaţă.
Pentru trimestrul următor 50% din respondenţi vor porni
„motoarele”, 25% vor lucra la capacitate, 33% că vor
avea vânzări pe piaţa internă și 28% vor angaja forţă de
muncă probabil sezonieră sau din venirea celor din șomajul
tehnic.

Sectorul a făcut un efort investiţional în acest trimestru și
care s-a manifestat la 43% din respondenţi, iar 25% au utilizat
fondurile proprii de dezvoltare. Din această cauză nu au accesat
credite bancare. Totuși 33% din firme au încercat să obţină
credite, dar au primit refuzuri la finanţare din partea unor
bănci.

Acest sector nu are datorii în acest trimestru, pentru că nu
are de unde, la bugetul statului. În schimb 40% din firme au
de recuperat sume de la bugetul statului pentru lucrări sau
servicii prestate și 60% pentru alte sume datorate din 2009.

Firmele din acest sector au nominalizat la factorii de influenţă
negativă credite și dobânzi bancare, costul materiilor prime,
taxe și contribuţii locale, concurenţa neloială, impozitul pe
profit.

Urmare din pag. a 2-a
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dezvoltat de-a lungul celor 20 de ani
de activitate au constituit întotdeauna
un răspuns la cerinţele mediului de
afaceri sau o provocare a acestuia de
a fi la curent cu noutăţile pe care le-a
impus perioada de după 1990 pentru
România.

Una din activităţile dezvoltate de la
an la an a constituit-o și organizarea de
mese rotunde, întâlniri și seminarii ale
oamenilor de afaceri cu
reprezentanţii instituţiilor
descentralizate în teritoriu,
în cadrul cărora sunt
dezbătute problemele
economice, tehnice,
financiare, legislative,
administrative cu care se
confruntă operatorii
economici din judeţ.

Ca în fiecare an, și în
cursul anului 2010, C.C.I.
Maramureș a continuat
seria dezbaterilor, având ca invitaţi
reprezentanţi ai Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice Maramureș și ai
Inspectoratului de Concurenţă
Maramureș, care au prezentat spre
informare și dezbatere următoarele
teme:

- Piaţa comercializării cu amănuntul
de produse alimentare de consum
curent, aspecte concurenţiale în
relaţ ia furnizori -comercianţi  -
prezentată de Dl. Octavian Bandula –
Inspector Coordonator în cadrul
Inspectoratului de Concurenţă
Maramureș .

- Norme de închidere a exerciţiului
f inanciar pentru anul 2009 –

Urmare din pag. 1 prezentate de D-na Elena Borcea–
Consilier Superior în cadrul Direcţiei
Generale a Finanţelor Publ ice
Maramureș – Biroul de Gestiune
registru contribuabili, monitorizare
declaraţii fiscale și bilanţuri

- Noutati legislative pe anul 2010 –
Prezentate de Dl. Ștefan Libotean –
Șef Serviciu Activitatea de Inspecţie
Fiscală în cadrul Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice Maramureș.

Principalele probleme abordate în

cadrul primei părţi a seminarului de
către Dl. Octavian Bandula s-au axat
pe respectarea prevederilor cuprinse
in Codul bunelor practici de
comercial izare a produselor
agroalimentare respectiv Legea
Concurentei nr.21/1996 republicată
si Raportul Consiliului Concurenţei
asupra investigaţiei declanșate pentru
analizarea sectorului comercializării
produselor alimentare, prezentate în
detal iu de reprezentantul
Inspectoratului de Concurenţă.

În completare, Dl. Vasile Vraja –
Comisar Superior în cadrul
Comisariatului Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor Maramureș

s-a referit la aspectele pe care ANPC
le urmărește privind etichetarea, modul
de păstrare și preţul produselor.

În partea a doua a întâlnirii , au luat
cuvântul reprezentanţii Direcţiei
Generale a Finanţelor Publ ice
Maramureș. D-na Elena Borcea a
subliniat câteva aspecte privind
noutăţile în depunerea raportărilor
financiare pentru anul 2009 precum
și aspecte sesizate în anii anteriori la
depunerea bilanţurilor – aspecte de

natură a conduce la erori
în prelucrarea bilanţurilor
. Noutăţile în ceea ce
privește depunerea
bilanţurilor sunt legate de
faptul că începând cu
acest an , societăţile
comerciale cuprinse în
nomenclatorul formelor
de proprietate, de la cod
31 la cod 35 și anume:
societăţile comerciale în
nume colectiv, societăţile

comerciale în comandită simplă,
societăţile comerciale în comandită pe
acţiuni, societăţile comerciale pe
acţiuni și societăţile comerciale cu
răspundere limitată, vor depune
bi lanţuri le aferente exerciţ iului
financiar pe anul 2009 cu anexele
prevăzute de lege doar la Registrul
Comerţului. Dl. Ștefan Libotean a
punctat ultimele noutăţi legislative în
ce privește fiscalitatea în anul 2010.

A fost un seminar interactiv, în care
participanţii au adresat întrebări, iar
specialiștii prezenţi la întâlnire au
încercat să clarifice cât mai multe
probleme și aspecte concrete, cu care
se confruntă agenţii economici.

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 10.

Program - luni - joi: 8.30 - 15.30, vineri: 8.30 - 13.00
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Piaţa comercializării cu amănuntul de produse alimentare de consum
curent - aspecte concurenţiale în relaţia furnizori comercianţi

Miercuri 17 martie 2010,
Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș  a organizat la
Centrul de Instruire și Marketing
un seminar interactiv, la care au
fost prezentate teme de interes
de către reprezentanţi de la:
Inspectoratul de Concurenţă
Maramureș, Comisariatul
Judeţean pentru Protecţia
Consumatorului Maramureș,
D.G.F.P Maramureș.

Octavian Bandula, inspector
coordonator la Inspectoratul de
Concurenţă Maramureș a
prezentat tema:

“Piaţa comercializării cu
amănuntul de produse
alimentare de consum curent -
aspecte concurenţiale în relaţia
furnizori comercianţi”

La seminar au participat, Felicia
Bodea  inspector coordonator la
Inspectoratul Concurenţă Satu-
Mare, Maria Morcovescu,
director general al CCI
Maramureș,  reprezentanţi de
societăţi comerciale interesaţi de
tematica supusă dezbaterii
astfel:

 - Mediul de afaceri din judeţul
Maramureș; 50 agenţi economici
din diverse domenii de activitate
(produse alimentare, confecţii,
construcţii, producţie de utilaje,
producţie de mobilier, comerţ,
panificaţie, servicii de
consultanţă etc.)

- Reprezentanţi mass-media
ziariști de la principalele
cotidiane locale; Graiul
Maramureșului, Glasul
Maramureșului, Informaţia zilei
de Maramureș și televiziunea
locală Maramureș TV Baia-
Mare.

Problematica ce a fot
prezentată spre informare și
dezbatere a vizat domenii de
interes pentru viitorul dezvoltării
economice locale. Expunerea a
cuprins câteva aspecte ce se
regăsesc în Raportul Consiliului
Concurenţei asupra investigaţiei
declanșate pentru analizarea
sectorului comercializării
produselor alimentare.

Având în vedere necesitatea
creării unei imagini de ansamblu
asupra sectorului comercializării
produselor alimentare, prin

Ordinul Președintelui Consiliului
Concurenţei nr. 97 din
18.03.2008, s-a dispus
declanșarea unei investigaţii
pentru analizarea sectorului
comercializării produselor
alimentare, în temeiul
prevederilor Legii concurenţei
nr.21/1996, republicată.

Investigaţia a acoperit, în
principal, șase aspecte:

- identificarea și analiza
generică a modalităţii de
funcţionare a pieţelor ce compun
sectorul comercializării
produselor alimentare, ţinând
cont și de rezultatele studiului
comandat de către Consiliul
Concurenţei, dar și de rezultatele
altor studii independente;

- analiza modalităţii de
funcţionare și aplicare a clauzei
clientului cel mai favorizat;

- analiza comparativă a
diferitelor taxe de raft, parte a
relaţiei comerciale dintre marii
comercianţi cu amănuntul și
furnizorii acestora;

- clarificarea  conceptuală  și
analiza  concurenţială a
procesului de management de
categorii;

- urmărirea unor exemple de
formare a costurilor, preţurilor și
profiturilor pe lanţul producţie –
distribuţie – comercializare,
pentru unele dintre cele mai
consumate produse alimentare;

- identificarea unor potenţiale
probleme de natură
concurenţială, formularea unor
concluzii și identificarea unor
soluţii adecvate, după caz.

S-a insistat asupra
problematicii taxelor de raft
exemplificându-se câteva dintre
acestea cum ar fi:

Plăţi de forma “X” lei/magazin
(fără a lua în calcul volumele),
denumite taxe de listare pentru
introducerea de noi produse ,
plăţi privind programe
promoţionale pentru produsul
nou, plăţi făcute lunar sau anual,
pentru păstrarea locului, taxele
“pay-to-stay” sau taxele de
reînnoire reprezintă costul
suportat pentru ca respectivele
produse să rămână pe rafturi,
care nu pot fi justificate ca
acoperind riscurile de
introducere, din moment ce
produsele sunt deja existente,
taxe de poziţionare suplimentară
– se plătesc pentru o prezenţă la
raft mai mare decât ar justifica
rulajul produsului respectiv, taxe

de poziţionare secundară –
pentru plasarea unui produs care
deja există la raft și într-un alt
loc, Taxele “de imagine”
reprezintă plăţi făcute pentru
creșterea spaţiului alocat
produselor, taxe de poziţionare
exclusivă – se plătesc atunci
când producătorul dorește să fie
singurul prezent la raft cu acea
gamă de produse, taxe de
poziţionare preferenţială - se
plătesc pentru plasarea
produsului în zone premium
(cover premium product
placements), precum rafturile de
la nivelul percepţiei vizuale
directe a consumatorilor, sau
expunerea lor în zone speciale,
considerate favorizante în
comparaţie cu ceilalţi
competitori;

S-au prezentat concluziile
prezentate în raport precum și
punctul de vedere al Consiliului
Concurenţei privind modificarea
actelor normative în domeniu.

Ca atare, Consiliul Concurenţei
a recomandat Guvernului
eliminarea interdicţiei de a

vinde în pierdere,
reglementată în OG nr.99/2000,
deoarece legiferarea acesteia
restrânge concurenţa prin preţ,
cu efecte negative asupra
consumatorilor finali. Din punct
de vedere al Consiliului
Concurenţei, impunerea unui preţ
minim de revânzare nu este
niciodată justificată, iar forţele
pieţei nu ar trebui îngrădite prin
reglementări de natură să
limiteze libertatea relaţiilor
comerciale dintre părţi.

Astfel, autoritatea română de
concurenţă susţine principiul
conform căruia vânzările să poată
fi realizate în pierdere, cu excepţia
situaţiilor în care acestea au un
efect anticoncurenţial, caz în care
devin incidente prevederile Legii
concurenţei nr. 21/1996,
republicată, și anume interzicerea
practicării preţurilor de ruinare de
către companiile aflate în poziţie
dominantă pe piaţă.

În ceea ce privește vânzările
cu preţ redus (lichidare, soldare
etc.), Consiliul Concurenţei a
recomandat eliminarea
restricţiilor referitoare la
perioadele de timp în care
acestea pot fi efectuate. Prin
eliminarea criteriului temporal,
fiecare agent economic va fi liber
să practice preţuri reduse, cu
respectarea normelor legale în
vigoare, în orice perioadă a
anului. Acest lucru este benefic
pentru consumatorii finali, care
vor putea achiziţiona produse
sau servicii la preţuri mai mici,
pe întreaga perioadă a anului

Au avut loc discuţii pe
marginea temei prezentate,
agenţii economici producători
exprimându-și dorinţa de a se
îmbunătăţi relaţiile cu
hypermarketurile.  S-a stabilit ca
acest gen de acţiuni să continue
prin dezvoltarea unor probleme
de interes din tematicile
prezentate.

Inspectoratul de
Concurenţă Maramureș
Inspector coordonator,

Octavian Bandula
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CENTRUL ZONAL DE INFORMARE ÎN
DOMENIUL STANDARDIZĂRII MARAMUREȘ

Pot ajuta standardele internaţionale în lupta împotriva

schimbărilor climatice?

CONCURS INTERNAŢIONAL PENTRU TINERII STANDARDIZATORI DIN
ŢĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE - PREMIUL HELMUT REIHLEN 2010

Scopul concursului este să încurajeze tinerii profesioniști din statele
în curs de dezvoltare și cu economii în fază de tranziţie să se angajeze
în activitatea de standardizare internaţională și să conștientizeze mai
mult importanţa standardelor în promovarea unei dezvoltări economice
sigure și durabile.

Premiul este sponsorizat de ISO și de DIN (Institutul German de
Standardizare), membru al ISO pentru Germania. El poartă numele
profesorului Helmut Reihlen, în semn de omagiu pentru importanta
contribuţie adusă la sprijinirea membrilor ISO din ţările în curs de
dezvoltare în ceea ce privește consolidarea capacităţilor acestora de
a participa mai intens la activitatea de standardizare internaţională.
Concursul este organizat în cadrul Planului de acţiune al ISO pentru
statele în curs de dezvoltare 2005-2010.

Tema selectată pentru Premiul pe anul 2010 este: Pot ajuta
standardele internaţionale în lupta împotriva schimbărilor
climatice?

Schimbarea climei este o realitate. Ea este și va rămâne cea mai mare
provocare cu care se confruntă a secolului XXI. Departe de a fi o
simplă problemă de mediu, printre multe altele, aceasta constituie
preocuparea majoră și primordială a epocii noastre. Această problematică
este acută: efectele sale, care se accentuează, afectează economia,
sănătatea, siguranţa, producţia alimentară și securitatea, dar și alte domenii.
Impactul schimbării climei este deosebit de intens în ţările în curs de
dezvoltare, unde generează noi provocări pentru regiuni întregi care nu
dispun de resurse suficiente pentru a se adapta pe plan social, tehnologic
sau financiar. Secretarul general al ISO, Robert Steele, a declarat:
„Standardele vor juca un rol tot mai important în evoluţia societăţilor și

economiilor către o schemă de dezvoltare care să ţină seama mai mult
de mediu. Standardele pot furniza linii directoare clare, pot ajuta la
structurarea proceselor și pot oferi un cadru pentru domeniul în plină
evoluţie al managementului gazelor cu efect de seră (GES). Astfel, ele
stimulează apariţia de noi pieţe pentru tehnologiile ecologice și practicile
comerciale mai eficiente din punct de vedere energetic și mai profitabile”.

Pentru cea de-a șasea ediţie a premiului Helmut Reihlen, tinerii
standardizatori sunt invitaţi să evalueze potenţialul standardelor
internaţionale, pentru a lupta contra schimbării climei, a explora factorii
determinanţi de reușită și a identifica provocările și eventualele piedici.
Candidaţii vor trebui nu numai să aprofundeze subiectul, dar să prezinte
și o analiză personală a rolului standardelor și să formuleze idei originale
în ceea ce privește situaţia din ţările lor.

Criterii de admitere: Concursul este deschis membrilor permanenţi
ai institutelor de standardizare, membre ale ISO, din statele în curs de
dezvoltare și cu economii în tranziţie, precum și delegaţilor și experţilor
angajaţi în lucrările tehnice ale ISO, care au fost autorizaţi de către
membrul ISO din ţara lor. Limita de vârstă pentru candidaţi este de 35
de ani (candidaţii trebuie să fie născuţi după 15 martie 1975).

Formalităţi de admitere:  Pentru a participa la concurs, candidaţii
trebuie să redacteze un eseu pe tema propusă și să completeze
formularul de participare la concurs. Formularul completat și lucrarea
finală trebuie trimise electronic până la data de 10 mai 2010, în atenţia
Directorului General al ASRO. Dintre cerinţe de redactare:

· Eseul trebuie să conţină maximum 3.000 de cuvinte, inclusiv tabele
și grafice.

· Eseul trebuie redactat în limba engleză. Dacă engleza nu este limba
dvs. maternă, vă recomandăm să apelaţi la serviciile
unui bun cunoscător al limbii engleze, pentru ca
activitatea și ideile dvs. să fie apreciate la justa
lor valoare.

· Dactilografiaţi lucrarea pe calculator, folosind
caractere de 11 mm, spaţiere dublă și margini de
30 mm în raport patru laturi ale paginii.

· Lucrările scrise în colaborare nu vor fi admise.
Eseul va fi evaluat de către experţii ASRO, care

au sarcina de a selecţiona cele mai bune trei lucrări
pentru a le supune atenţiei juriului ISO, care va lua
decizia finală. Eseurile care vor fi trimise direct la
ISO nu vor fi luate în considerare.

Premii
Premiul I:  3 000 de franci elveţieni;
Premiul II: 1 000 de franci elveţieni;
Premiul III:  500 de franci elveţieni.
Cerinţe complete de redactare, Formularul de

participare 2010 și informaţii suplimentare la
Direcţia de Standardizare din cadrul ASRO, tel:
021.310.17.30

Camera de Comerţ şi Industrie 
Maramureş 

soluţionează rapid, confidenţial,
competent şi definitiv litigiile

comerciale dintre operatorii economici.

Pentru informaţii suplimentare 
contactaţi-ne la tel.: 221510, sau la 
sediul C.C.I. Maramureş, Bd. Unirii nr. 
16, etaj III, cam. 10, persoană de 
contact: .

 
 

 

 

Recurgeţi la serviciile Arbitrajului 
Comercial care este mai operativ, 
mai ieftin şi judecă cu arbitri 
specializaţi.

Ioan GAL
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COMPARTIMENTUL INSTRUIRE ȘI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Auditor intern pentru Sisteme de Management al Securităţii
și Sănătăţii Ocupaţionale conform SR OHSAS 18001:2008

În cadrul proiectului “Academia de Management
pentru IMM Maramureș”, Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș a organizat un curs de instruire pentru
“Auditor Intern pentru Sisteme de Management al
Securităţii și Sănătăţii Ocupaţionale Conform SR OHSAS
18001:2008”. Cursul s-a desfășurat în perioada 29 - 31
martie 2010, la sediul Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș.

Acest curs se adresează angajaţilor din diferite
organizaţii interesaţi de proiectarea, implementarea
și certificarea unui sistem de management al sănătăţii
și securităţii ocupaţionale conform specificaţiei SR
OHSAS 18001:2008, persoanelor care-și desfășoară
activitatea în cadrul Serviciilor de prevenire și
protecţie din cadrul unei organizaţii, consultanţilor.
Abordarea acestui domeniu în contextul apariţiei Legii
securităţii și sănătăţii în muncă, nr. 319/2006 va
contribui la conștientizarea importanţei respectării
prevederilor legislative și a dezvoltării unei culturi
organizaţionale în domeniul securităţii și sănătăţii
în muncă.

Pe parcursul celor trei zile de curs s-au prezentat și
abordat următoarele subiecte:

· Conceptul de management al sănătăţii și securităţii
ocupaţionale;

· Cerinţele legislaţiei românești referitoare la
sistemul de management al sănătăţii și securităţii
ocupaţionale;

· Termeni și definiţii specifice;
· Prezentarea cerinţelor standardului SR OHSAS

18001:2008;
· Implementarea sistemului de management al SSM;

· Propunere privind un sistem integrat de
management.

 La curs au participat 11 persoane, reprezentanţi din
partea a 9 societăţi comerciale: ADISS SA, BINNOVA SA,
DRUSAL SA, EPUROM SA, IZOTEROM SRL, GENERAL EURO CO
BM SRL, NESTOR CONSTRUCT SRL, T.C.M. NORD SA, VITAL SA.

Participanţilor li se acordă certificate recunoscute
internaţional, eliberate de TÜV Rheinland InterCERT,
divizia Akademia, aceste certificate oferindu-le
participanţilor titlul de “Auditor Intern pentru SM al
Securităţii și Sănataţii Ocupaţionale”.

Cursul de “Auditor Intern pentru Sisteme de
Management al Securităţii și Sănătăţii Ocupaţionale
Conform SR OHSAS 18001:2008” este primul curs din
acest an organizat de Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, în cadrul proiectului “Academia de
Management pentru IMM Maramureș”, fiind totodată
primul curs de “Auditor Intern pentru Sisteme de
Management al Securităţii și Sănătăţii Ocupaţionale
Conform SR OHSAS 18001:2008” organizat la Baia
Mare.
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Acte normative publicate în

Monitorul Oficial

B R E V I A R
J U R I D I C

� ORDONANŢA DE URGENŢĂ nrORDONANŢA DE URGENŢĂ nrORDONANŢA DE URGENŢĂ nrORDONANŢA DE URGENŢĂ nrORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 17. 9 din 17. 9 din 17. 9 din 17. 9 din 17
februarie 2010 februarie 2010 februarie 2010 februarie 2010 februarie 2010 privind aprobarea Programului de
sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii
prioritare pentru economia românească, finanţate din
instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate
României (MO nr. 136 din 1 martie 2010)
� ORDONANŢA DE URGENŢĂ nrORDONANŢA DE URGENŢĂ nrORDONANŢA DE URGENŢĂ nrORDONANŢA DE URGENŢĂ nrORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 23. 13 din 23. 13 din 23. 13 din 23. 13 din 23

februarie 2010 februarie 2010 februarie 2010 februarie 2010 februarie 2010 privind reglementarea unor măsuri în
vederea stimulării creării de noi locuri de munca și
diminuării șomajului în anul 2010 (MO nr. 136 din 1
martie 2010)
� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 158 din 23 februarie 2010 . 158 din 23 februarie 2010 . 158 din 23 februarie 2010 . 158 din 23 februarie 2010 . 158 din 23 februarie 2010 pentru

completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei
Auditorilor Financiari din România nr. 155/2010 privind
atribuirea calităţii și a dreptului de exercitare a profesiei
de auditor financiar pentru persoanele care posedă o
calificare profesională în audit financiar sau în profesii
asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu
reglementările specifice din acel stat (MO  nr. 139 din 2
martie 2010)
� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 23 din 2 martie 2010 . 23 din 2 martie 2010 . 23 din 2 martie 2010 . 23 din 2 martie 2010 . 23 din 2 martie 2010 pentru

modificarea și completarea art. 7 din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în
valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate
creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și
a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate (MO nr.
143 din 4 martie 2010)
� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 30 din 2 martie 2010 . 30 din 2 martie 2010 . 30 din 2 martie 2010 . 30 din 2 martie 2010 . 30 din 2 martie 2010 pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea
financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente
Mecanismului financiar al Spaţiului Economic
European (MO nr. 143 din 4 martie 2010)
� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 31 din 2 martie 2010 . 31 din 2 martie 2010 . 31 din 2 martie 2010 . 31 din 2 martie 2010 . 31 din 2 martie 2010 pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de
la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru
contractarea și implementarea proiectelor necontractate

din fondurile Programului PHARE     (MO nr. 143 din 4
martie 2010)
� DECRET nrDECRET nrDECRET nrDECRET nrDECRET nr. 334 din 1 martie 2010 . 334 din 1 martie 2010 . 334 din 1 martie 2010 . 334 din 1 martie 2010 . 334 din 1 martie 2010 privind

promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiara a
fondurilor externe nerambursabile aferente
Mecanismului financiar al Spaţiului Economic
European (MO  143 din 4 martie 2010 )
� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 25 din 2 martie 2010 . 25 din 2 martie 2010 . 25 din 2 martie 2010 . 25 din 2 martie 2010 . 25 din 2 martie 2010 pentru

modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei (MO nr. 145 din 5 martie 2010 )
� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 26 din 2 martie 2010 . 26 din 2 martie 2010 . 26 din 2 martie 2010 . 26 din 2 martie 2010 . 26 din 2 martie 2010 pentru

modificarea și completarea Ordonan'ei de Urgenţă a
Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit
financiar (MO nr. 145 din 5 martie 2010)
� HOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nr. 14 din 24 februarie 2010 . 14 din 24 februarie 2010 . 14 din 24 februarie 2010 . 14 din 24 februarie 2010 . 14 din 24 februarie 2010 privind

modificarea și completarea Normei privind instituirea
unei scheme de ajutor de stat destinate facilitării
accesului la finanţare în actuala perioada de criză
economică și financiară, constând în garanţii acordate
IMM-urilor și întreprinderilor mari (NI-GAR-08-I/0)
(MO nr. 153 din 9 martie 2010)
� ORDONANŢA DE URGENŢĂ nrORDONANŢA DE URGENŢĂ nrORDONANŢA DE URGENŢĂ nrORDONANŢA DE URGENŢĂ nrORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 9 martie. 19 din 9 martie. 19 din 9 martie. 19 din 9 martie. 19 din 9 martie

2010 2010 2010 2010 2010 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea
fondurilor comunitare nerambursabile provenite din
Fondul european de garantare agricolă, Fondul european
agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru
pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat,
privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate
de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de
la bugetul de stat aferente programului de colectare și
gestionare a datelor necesare desfășurării politicii
comune în domeniul pescuitului și a programului de
control, inspecţie și supraveghere în domeniul pescuitului
și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005

privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD,
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul
european pentru pescuit, Fondul european de garantare
agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către
fondurile de garantare (MO nr. 170 din 16 martie 2010)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 143 din 17 februarie 2010 . 143 din 17 februarie 2010 . 143 din 17 februarie 2010 . 143 din 17 februarie 2010 . 143 din 17 februarie 2010 privind

completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care
se pot organiza programe finalizate cu certificate de
calificare (MO nr. 173 din 17 martie 2010)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3.381 din 5 martie 2010 . 3.381 din 5 martie 2010 . 3.381 din 5 martie 2010 . 3.381 din 5 martie 2010 . 3.381 din 5 martie 2010 privind

completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se
pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare
(MO nr. 173 din 17 martie 2010)
� PROGRAM din 12 martie 2010 PROGRAM din 12 martie 2010 PROGRAM din 12 martie 2010 PROGRAM din 12 martie 2010 PROGRAM din 12 martie 2010 de pregătire

profesională continuă aferent anului 2010 (MO nr. 175
din 18 martie 2010)
� ORDONANŢA DE URGENŢĂ nrORDONANŢA DE URGENŢĂ nrORDONANŢA DE URGENŢĂ nrORDONANŢA DE URGENŢĂ nrORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 17 martie. 20 din 17 martie. 20 din 17 martie. 20 din 17 martie. 20 din 17 martie

2010 2010 2010 2010 2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa Guvernului
nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului
populaţiei și al locuinţelor din România în anul 2011
(MO nr. 183 din 23 martie 2010)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 66 din 18 martie 2010 . 66 din 18 martie 2010 . 66 din 18 martie 2010 . 66 din 18 martie 2010 . 66 din 18 martie 2010 pentru

modificarea și completarea Ordinului ministrului
agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 392/2009
privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru
proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional
pentru Pescuit 2007-2013 (MO nr. 195 din 29 martie
2010)
� REGULI DE PROCEDURA ARBITRALA din 29REGULI DE PROCEDURA ARBITRALA din 29REGULI DE PROCEDURA ARBITRALA din 29REGULI DE PROCEDURA ARBITRALA din 29REGULI DE PROCEDURA ARBITRALA din 29

martie 2010 martie 2010 martie 2010 martie 2010 martie 2010 ale Curţii de Arbitraj Comercial
Internaţional (MO nr. 197 din 29 martie 2010)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 65 din 17 martie 2010 . 65 din 17 martie 2010 . 65 din 17 martie 2010 . 65 din 17 martie 2010 . 65 din 17 martie 2010 pentru

aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de
inspecţie și certificare, de aprobare a organismelor de
inspecţie și certificare și de supraveghere a activităţii
organismelor de control (MO nr. 199 din 30 martie 2010)

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș, prin compartimentul Biblioteca
Info oferă operatorilor economici și persoanelor fizice interesate posibilitatea
de a consulta publicaţii pe domenii de larg interes:

· Cărţi din domeniul economic și juridic
· Cataloage cu adrese de firme, din ţară și străinătate, ce oferă posibilitatea

iniţierii de noi afaceri
· Studii, cercetări și rapoarte
· Publicaţii ale unor instituţii din România și din lume
· Publicaţii din străinătate din diverse domenii
· Colecţii de ziare si reviste din domeniile economic, juridic, tehnic, din tara

Publicaţii de actualitate cuprinse în Biblioteca Info
Topuri ale firmelor

- Topul Naţional al Firmelor ediţia 2009, editat de Camera de Comerţ și
Industrie a României

- Topul Companiilor din Judeţul Vâlcea 2008, editat de Camera de
Comerţ și Industrie Vâlcea

- Topul Judeţean al Firmelor din Judeţul Harghita ediţia 2009, editat de
Camera de Comerţ și Industrie Harghita

- Topul Judeţean al Firmelor din Judeţul Brașov ediţia 2009, editat de
Camera de Comerţ si Industrie Brașov

- Topul Firmelor din Judeţul Prahova 2009, editat de Camera de Comerţ
și Industrie Prahova

- Topul Firmelor din Judeţul Bihor -2009, editat de Camera de Comerţ
și Industrie Bihor

BIBLIOTECA INFO a C.C.I. Maramureș

- Topul Judeţean al Firmelor din Judeţul Dolj ediţia 2009, editat de
Camera de Comerţ și Industrie Dolj

- Topul Judeţean al Firmelor din Judetul Bacău ediţia 2009, editat de
Camera de Comerţ și Industrie Bacau

- Topul Firmelor din Judeţul Călărași -2009, editat de Camera de Comerţ,
Industrie și Agricultură Călărași

Cataloage pe diverse domenii de activitate
- Catalog ROMEXPO 2010 – programul târgurilor și expoziţiilor

organizate în anul 2010 de Sistemul Camerelor de Comerţ din România –
editat de ROMEXPO

- Buletinele Oficiale ale Camerei de Comerţ și Industrie a României,
trimestrele I-IV 2009

- Ghid de bune practici pentru respectarea egalităţii de șanse și combaterea
formelor de discriminare în societate și în piaţa muncii; Raport de cercetare
privind discriminarea de gen în piaţa muncii – editat de Fondul Social European

Materiale comercializate prin Biblioteca Info:
-“Topul Firmelor din Judeţul Maramureș-2008”, (100 RON – publicatie

scrisă sau în format CD) . Publicaţie apărută în septembrie 2009, pornește
de la analiza economică financiară a tuturor societăţilor comerciale din judeţul
Maramureș înregistrate la Registrul Comerţului, pe baza datelor raportate în
bilanţurile contabile înregistrate la Direcţia Generală a Finanţelor Publice.

Accesul la Biblioteca Info pentru consultarea materialelor tipărite este
gratuit pentru firmele membre ale C.C.I. Maramureș și contracost pentru
persoanele fizice și firmele nemembre interesate.
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• Din străinătate

CERERI
BELGIA
� Solicită îmbrăcăminte medicală de

protecţie - cu prioritate reflectorizantă;
Pansamente. (5071)

CEHIA
� Firmă subsidiară a unei companii

elveţiene, solicită:pui cu gât sau fără gât;
piept de pui; pulpe de pui; aripi de pui;
alte părţi din pui; carne de curcan; carne
de porc. (5077)

CIPRU
� Solicită mobilier pentru interior. (5086)
� Solicită confecţii pentru femei. (5087)
� Solicită mobila. (5088)
ELVEŢIA
� Încălţăminte pentru agrement montan.

(5073)

FRANŢA
�  Recrutare șefi de atelier pentru

fabricarea de îmbrăcăminte de  lux pret-a-
porter pentru femei. (5076)
� Solicită mobilier pentru distribuţie:

elemente de aranjare din melamină și
placaj lemn brut sau lustruit; bloc de
sertare cu sisteme culisante - etajere
încălţăminte și cămăși; uși batante și
culisante. (5081)

GERMANIA
� Firma germană dorește să importe

cherestea, lemn de pin, produse rindeluite,
alte produse din lemn. (5075)

ISRAEL
� Companie specializată în import și

distribuţie alimentară, dorește să importe
bomboane. (5085)

MAREA BRITANIE
� Solicită scaune fotolii sufragerie, 10

bucăţi/lună (5083)

S.U.A.
� Solicită costume groase. (5070)
� Dorește să importe manuși de iarnă.

(5074)
� Solicită articole de îmbrăcăminte, de

preferinţă unicate, pentru desfacere
online.(5078)
� Solicită carne de pasăre și sosuri

alimentare. (5079)
� Solicită costume bărbătești din lână,

din 2 sau 3 piese, diverse modele, în cantitate
de 1200 bucăţi. Se solicită mostre. (5082)

SERBIA
� Solicită piele de pasăre si carne de

pasăre MDM. (5072)
SLOVACIA
� Solicită produse lactate.(5084)
TUNISIA
� Solicită mobilă de grădină și hoteluri;

dorește cataloage și oferte de preţ, după
care va decide cantităţile. (5080)


