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20 de ani

Primăvara anului 1990. Luna mai.
C.P.U.N., primul parlament
postrevoluţionar vota ultimele decrete lege
care cereau cu maximă urgenţă
aprobarea lor, pentru  avea putere de
lege imediată, o dată cu publicarea lor în
monitorul oficial.

Printre acestea se afla și proiectul lege
pentru Renașterea Camerelor de Comerţ
și Industrie din România. Acestea au
funcţionat în România în Transilvania și
Banat între anii 1850-1949 și în Muntenia și
Moldova între 1864-1949 și care, timp de 4
decenii au fost desfiinţate de regimul politic
și economic instaurat de sovietici în
România postbelică.

Proiectul lege a fost elaborat în
perioada februarie – aprilie 1990, de o
echipă de personalităţi din lumea
economică, politică și de cercetare cu
sprijinul și consultanţa din Camera de
Comerţ și Industrie a României. Astfel, la 11
mai 1990, proiectul devine prin votul
unanim al CPUN Decretul Lege 139/1990.
În temeiul articolului 2 din Decretul Lege
1990, prin HG nr. 799 din 23 iulie 1990,
Guvernul României a recunoscut înfiinţarea
a 40 de Camere Judeţene, printre care se
afla și Camera de Comerţ și Industrie a
judeţului Maramureș.

Este de remarcat că forma juridică
acceptată de DL 139/1990 și continuată de
Legea 335/2007 a fost construită după
modelul anglo-saxon atât în organizarea
cât și în  funcţionarea Camerelor de Comerţ
și Industrie teritoriale și Camera Naţională.
Prin acceptarea modelului anglo-saxon,
pot deveni membri ai Camerelor din
România, persoanele juridice,
comercianţii, prin libera lor voinţă și nu
obligaţi prin lege așa cum se practică în
sistemul cameral continental european.
De aceea, Camerele din România nu sunt
instituţii bugetate de stat, iar personalul nu
este un funcţionar public și înregimentat în
vreun partid politic și la dispoziţia acestuia.
Această stare de fapt face ca activitatea
camerală să fie totdeauna alături de
mediul de afaceri care de multe ori intră în

CURS DE FORMARE INIŢIALĂ
A MEDIATORILOR

În conformitate cu legea 192/2006
a fost definită o nouă profesie, și
anume cea de mediator.

Medierea dă posibilitatea
cetăţeanului care are deja un proces
pe rol sau care se pregătește să intre
în instanţă, de a se întâlni cu cealaltă
parte, în biroul mediatorului, pentru
a discuta și pentru a căuta o soluţie
amiabilă pentru a rezolva problema
în condiţii de neutralitate,
imparţialitate și confidenţialitate.

Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș în colaborare cu Asociaţia
Mediatorilor ULTRASILVAM,
Cluj-Napoca, a organizat în perioada
31 mai – 13 iunie 2010, primul curs
de formare a MEDIATORILOR din
judeţul Maramureș.

Cei 19 cursanţi au fost iniţiaţi în
meseria de mediator, atât din punct
de vedere teoretic cât și practic, de
trei formatori, mediatori de meserie.
În decursul celor 14 zile, 80 ore de
curs, cursanţii au învăţat să folosească
tehnici de comunicare și negociere
aplicate, limbajul transformaţional,
cât și construcţii verbale ce
pozitivizează mesajul. Un bun
comunicator îi va putea ajuta pe

ceilalţi să comunice la rândul lor
pentru a-și identifica interesele.

Din curricula cursului amintim:
· Prezentare generală a procesului

de mediere; Legislaţia medierii în
România;

· Analiza conflictelor;
· Bazele negocierii I; Bazele

negocierii II;
· Procesul de mediere I: Structura;
· Procesul de mediere II: Studii de

caz și organizare activitate birou de
mediator;

· Aplicaţii: Legislaţie și Etică;
· Aplicaţii: Analiza conflictelor;
· Simulări I: Negocieri;
·  Simulări II: Proceduri ale

medierii;
• Simulări III: Tehnici ale medierii;
• Simulări IV: Role-play integrat

pe întregul proces de mediere și
evaluare finală de curs.

Certificatul eliberat absolvenţilor
de către Consiliul de Mediere permite
completarea dosarului în vederea
autorizării ca mediator.

Datorită numărului mare de
solicitări, în perioada 27 septembrie
– 10 octombrie 2010 va fi organizată
o nouă serie de curs la Baia Mare.
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opoziţie cu unele legi și interese ale forţelor
politice celor aflate la putere sau conducere pe
plan local sau naţional.

Camerele anglo – saxone plecă de la
conceptul unei autonomii complete faţă de
puterea executivă, inclusiv cea politică și a
eliberării de orice subordonare în raporturile
cu Camera Naţională. Într-un spirit liberal și al
respectării principiile de bază ale democraţiei
organizaţionale, DL a pus la baza raporturilor
dintre Camera Naţională și Camerele
teritoriale principiul libertăţii de voinţă care
stabilea că relaţiile între aceste entităţi se
realiza și stabilea prin raporturi de cooperare,
asociere sau afiliere cu Camera Naţională.

Camerele de Comerţ funcţionează pe baza
unei legi unice, specifice și organică. Ele
reprezintă interfaţa între mediul de afaceri și
mediul politic, între mediul de afaceri și
administraţia publică locală sau
guvernamentală, cu scopul să apărăm cu
mijloacele și forţele proprii interesele
membrilor și a mediului de afaceri, precum și
drepturile și obligaţiile ce le revin din  legile și
actele normative. În același timp răspundem
în faţa organelor puterii executive, legislative
și judecătorești, ca persoană juridică, dar și
parteneriate public privat cu aceste instituţii,
mai ales cu organizaţiile administrative și
publice. În baza celor două acte normative, în
întreaga ţară, începe organizarea de
Comitete de Iniţiativă pentru înfiinţarea CCI
teritoriale.

În judeţul Maramureș, la 16 iulie 1990, în
salonul albastru al Restaurantului Minerul din
Baia Mare s-a întrunit Comitetul de iniţiativă,
convocat din iniţiativa dlor Grumaz Vasile și
Gheorghe Marcaș, care a hotărât să înceapă
demersurile de înfiinţare a CCI Maramureș. Cu
această ocazie s-a stabilit ca termen de
organizare și ţinere a Adunării generale de
constituire a CCI Maramureș, să fie data de 18
septembrie 1990.

Totodată, a împuternicit pe președintele
Comitetului de Iniţiativă să facă toate
demersurile și documentele în vederea
realizării înfiinţării camerei de Comerţ și
Industrie în judeţul Maramureș și să contacteze
specialiștii de la CCIR.

La data stabilită a avut loc Adunarea
Generală de constituire a CCI Maramureș, la
care au participat delegaţi ai 86 de
întreprinderi cu capital privat, de stat,
cooperatist și a unor organizaţii profesionale,
care a aprobat materiale supuse spre
aprobare: statut, program de activitate
pentru anul 1991, alegerea Consiliului de
Conducere și Comisia de Cenzori.

Dar începutul existenţei sale Camera s-a
lovit de o serie de neajunsuri. Lipsa unui sediu,
a unei logistici administrative minimale, a unor
fonduri de finanţare inerente unui început a
unei instituţii noi, lipsa de experienţă în
domeniu, ș.a au făcut ca primele luni de
existenţă a Colegiului și conducerii executive
să fie ocupate cu organizarea începutului de
viaţă al instituţiei care în afară de legea și
statutul, care îi asigura existenţa de jure dar

nu și de factum, nu dispunea de nici un mijloc
material sau financiar, care să-i permită să-și
îndeplinească obligaţiile și atribuţiile conferite
de cele două acte constitutive. Cu un total
dezinteres, mediul politic și administraţia
judeţeană nu a acordat niciun sprijin pentru
nașterea și organizarea acestei instituţii
specifice economiei de piaţă, care marca prin
renașterea sa revenirea la normalitate.

Faţă de atitudinea dezinteresată a celor
obligaţi de lege să sprijine înfiinţarea Camerei,
noua conducere aleasă și-a luat în serios rolul
în organizarea începutului existenţei Camerei.

De la începutul activităţii sale și până în
prezent Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, prin atitudinea instituţionalizată
a rămas fidelă angajamentului său de a
respecta prevederile stipulate în articolul 1 din
DL 139/1990 și recenta Lege 335/2007 și
anume: „Camerele de Comerţ sunt
organizaţii autonome,
neguvernamentale, apolitice, fără scop
patrimonial, cu personalitate juridică,
create în scopul de a reprezenta, apăra
și susţine interesele membrilor săi și ale
comunităţii de afaceri în raport cu
autorităţile publice și cu organismele din
ţară și din străinătate”

Am fost și suntem totdeauna alături de
Instituţia Prefectului, de Consiliul Judeţean,
Consiliile Locale și primării, de instituţiile
deconcentrate ale statului în teritoriu, de
parlamentarii locali, de consilierii locali în
realizarea obiectivelor de dezvoltare și
creștere economică a judeţului și a României.

Așa am reușit să realizăm la nivel local,
regional și naţional acţiuni, activităţi și
manifestări comune sau în parteneriat, mai
ales în anii ’90, dar tot mai puţine în ultimii ani.
Aceste nerealizări din ultimii ani se datoresc
atitudinii unor lideri politici de la nivel local sau
judeţean care nerespectând principiul
autonomiei Camerei, tratează parteneriatul
comun ca o subordonare funcţională

Marginalizarea noastră, a Camerelor, în
anumite perioade politice nu a adus nici un
beneficiu mediului politic și cu atât mai mult
dezvoltării economice a judeţului sau
localităţilor.

Nu aceeași atitudine am întâlnit la nivel
local, mai ales în teritoriu.  Acolo unde am avut
înţelegere, chemare și solicitare din partea
conducerilor administrative împreună cu
primăriile și Consiliile locale am reușit să
organizăm parteneriate, acţiuni și activităţi
benefice pentru societate. Astfel, am reușit să
realizăm asocierea localităţilor în Microregiuni
de dezvoltare economică și socială în cele 4
zone compacte ale judeţului cunoscute sub
denumirea de „ţări istorice” – „Ţara
Maramureșului”, „Ţara Lăpușului”, „Ţara
Codrului” și „Ţara Chioarului”. Aceste asocieri
au permis ca unele să-și realizeze unele
obiective de dezvoltare strategică  și
economică în microregiune, cu ajutor financiar
nerambursabil sau relaţii internaţionale cu
asociaţii similare, benefice pentru ambele
părţi.

Politica noastră în acești 20 de ani a avut ca
obiectiv general și generator de activităţi
deviza „Împreună pentru afacerea Dvs”
CCI Maramureș „Busola Dvs. în afaceri”,
deviza și angajament  care ne-a obligat și ne
va obliga în continuare la menţinerea unui

standard ridicat al serviciilor și activităţilor
noastre.

Aproape de mediul de afaceri și de
membrii săi, CCI Maramureș a dezvoltat acele
servicii pe care oamenii de afaceri le-au
solicitat și pe care Camera s-a străduit să le
realizeze la un nivel profesional și responsabil
ridicat.

Ca primă probă, soluţionată la nivel
executiv a fost introducerea, organizarea și
conducerea Registrului Comerţului. Am primit
această instituţie prin legea 26/1990, pe care
am condus-o la o bună și perfectă funcţionare,
timp de 12 ani. Am primit de la guvern, o lege,
atât și nimic mai mult, dar fără nici un sprijin
financiar, logistic și de pregătire a resurselor
umane.

Am pus în funcţiune o instituţie prin forţe
proprii și în termenele prevăzute de lege. Am
organizat începutul activităţilor cu personalul
Camerelor de Comerţ și împreună cu
judecătorul delegat și notarii publici. Am reușit
să realizăm și să aplicăm în mod creativ,
pragmatic și profesional prevederile Legii 26/
1990. Astfel, că în primii ani printr-o organizare
birocratică ireproșabilă, prin dezvoltarea
informaticii și conducerii activităţilor prin
calculator prin creșterea gradului de
profesionalizare a personalului din domeniul
asistenţei tehnice, economice, financiare și
juridice am reușit să facem din Oficiul Judeţean
și Naţional al Registrului Comerţului o instituţie
model nu numai pentru România, dar care a
trecut și dincolo de hotare la Camerele
partenere și prietene doritoare să aibă și ele o
astfel de activitate organizată la un înalt nivel
de utilitate și funcţionalitate în folosul oamenilor
de afaceri.

Dar această situaţie a durat numai 12 ani.
Că așa este obiceiul la noi românii. Dacă ceva
merge bine trebuie ori să-l oprim ori să-l
modificăm sau chiar să-l eliminăm pentru a
face loc unui altcineva sau unei altceva.
Această este  filozofia „terminatorului de
activitate” care distruge normalitatea și
funcţionalitate.

Astfel, într-o noapte, guvernul Năstase
printr-o Ordonanţă de Urgenţă a dat cea mai
gravă lovitură Sistemului Cameral, luându-i-
se Registrul Comerţului, dar și activităţile
colaterale care au fost elaborate și
implementate de Camere – și nu aveau nimic
comun cu oficiul RC cum au fost Birourile Unice.
Acestea își desfășurau activităţi de asistenţă
și consultanţă juridică, financiară, bancară,
valutară etc. și erau specifice, conforme cu
legea și statutul nostru. Aceste activităţi erau
independente de activitatea Registrului
Comerţului, fiind activităţi, servicii economice
specifice societăţii civile și nu instituţiilor
bugetare. Astfel nu  justifica trecerea lor în
sistemul bugetar al Ministerului Justiţiei, care
nu se ocupă de problemele economice.

Această fracturare a activităţilor
Camerelor a fost de fapt un act politic brutal, în
forţă, care, din nefericire a continuat să fie
folosit și după 2002 de alte guvernări venite la
putere care au avut același „apetit” pentru
marginalizarea sistemului cameral creat
pentru sprijinirea mediului de afaceri și a de
oamenilor de afaceri pentru dezvoltarea
afacerilor lor și implicit al economiei românești.

(Continuare în numărul următor)
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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 la una dintre cele trei

Proiect SISEM - a doua și a treia serie de curs:
INSPECTOR DE SPECIALITATE PROTECTIA MUNCII

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.

Ser ia a I I -a a cursu lui  s -a
desfășurat  în  per ioada
29.03.2010 – 23.04.2010.
Pentru această serie s-au înscris
101 persoane din care au fost
se lec tate ,  conform gr i le i  de
punctare, 29 de persoane. Cursul
a urmat aceeași structură, ca și la
seria I, cu următoarele 4 mari
capitole precizate în suportul de
curs: securitatea și sănătatea în

muncă; legislaţia protecţiei muncii
în România; structura sistemului
de reglementări  în domeniul
securităţii și sănătăţii în muncă și
riscuri profesionale. În data de 29
aprilie a avut loc examenul de
absolvire cu proba teoretică (un
tes t  gr i lă)  ș i  proba pract i că
(lucrare scrisă). Toţi participanţii
au absolvit examenul cu medii
foarte bune.

Pentru seria a III-a a cursului, și
ultima în cadrul acestui proiect care
s-a desfășurat în perioada
10.05.2010 – 04.06.2010, s-
au înscris 83 persoane. Conform
grilei de selecţie au fost selectate
42 persoane și au susţinut examenul
în data de 09 iunie 2010. Cursanţii
au fost foarte mulţumiţi de modul
de organizare a cursului și de
prestaţia lectorilor și de cunoștinţele
acumulate și au absolvit examenul
cu note foarte bune.

PROIECT ENTREPRO – prima serie de curs
În perioada octombrie 2009 – aprilie

2011, Camera de Comerţ și Industrie

Maramureș implementează proiectul
< < E N T R E P R O –

ENTREPreneurship and

PROject management –

Program pentru dezvoltare

antreprenorială integrată în

judeţul Maramureș>>, nr.
de identificare POSDRU/
30/3.1/G/39625, finanţat
din Fondul Social European
și din bugetul naţional al
României, prin PROGRAMUL
OPERATIONAL SECTORIAL
D E Z V O L T A R E A
RESURSELOR UMANE 2007-2013 și
din fondurile proprii ale Beneficiarului.

În cadrul acestui proiect se oferă
oportunitatea unui număr de 50 de
participanţi să beneficieze gratuit de un
pachet integrat de pregătire
antreprenorială și managerială și de
consultanţă de specialitate compuse
din:

- Curs Dezvoltare Antreprenorială (5
zi le) - exerciţ i i și simulări
antreprenoriale, metode de stimulare

a creativităţii și de selectare a ideilor
de afaceri, definirea obiectivelor,
strategia și mixul de marketing,

management financiar, managementul
echipei și al riscurilor, planul de afaceri
etc.

- Curs Management de Proiect (5
zile) – ciclul de viaţă și managementul
proiectului, definirea obiectivelor,
structura activităţilor, managementul
timpului, cel financiar, cel al calităţii,
managementul comunicări i, al
resurselor umane, al riscurilor,
managementul achiziţiilor, etc

- Pachet de consultanţă în

dezvoltarea de proiecte și în start –
up, pentru fiecare proiect/echipă
formată în cadrul cursului de

management de proiect.
În cadrul acestui

proiect, s-a desfășurat la
Centrul de Instruire și
Marketing al CCI
Maramureș prima serie de
cursuri:

- în perioada 26 –
30.04.2010 cursul
D e z v o l t a r e

Antreprenorială

- în perioada 24 –
30.05.2010 cursul

Management de Proiect

Pentru prima serie de curs, au fost
selectaţi 17 participanţi.  Cursanţii
provin din rândul angajaţilor din
societăţile comerciale dar și din
rândul manageri lor ș i  a l
întreprinzătorilor.

Aceste cursuri s-au desfășurat în
sistem intensiv, de luni până vineri între
orele 09.00 - 18.00 și s-au bucurat de
aprecieri deosebite din partea
cursanţilor.
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COMPARTIMENTUL INSTRUIRE ȘI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

INSPECTOR RESURSE UMANE
În perioada 03 – 25 mai 2010,

Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș a organizat cea de-a doua
serie a cursului „ INSPECTOR
RESURSE UMANE” din acest an.

La invitaţia CCI Maramureș au
răspuns firme din diferite domenii de
activitate cât și persoane fizice, fiind
prezenţi pe parcursul celor trei
săptămâni.

Cursurile s-au desfășurat zilnic, de
luni până joi, la sediul CCI
Maramureș, acestea fiind susţinute
de formatori autorizaţi de Ministerul
Muncii, Familiei și Egalităţii de Șanse,

cu  expertiza corespunzătoare
programei de pregătire profesională
și cu o pregătire pedagogică specifică
formării adulţilor.

Temele diverse abordate în cadrul
cursului, referitoare la funcţionarea
departamentului de resurse umane,
regulamente interioare, contracte de
muncă, sisteme de salarizare, taxe,
impozite, asigurări sociale sau
raportări statist ice, au ajutat
cursanţii să dobândească abilităţile
solicitate pentru desfășurarea cu
succes a profesiei de Inspector
resurse umane.

Cursul s-a finalizat în data de 26
mai 2010 cu un examen: proba
teoretică -  lucrarea scrisă (test grilă)
și proba practică - lucrarea practică,
ce a constat în executarea și
prezentarea unei lucrări de
specialitate (executată pe parcursul
acestui curs, sub coordonarea
lectorilor). Promovabilitatea a fost de
100%.

După promovarea examenului,
absolvenţilor li sau eliberat certificate
de absolvire cu recunoaștere
naţională, eliberate de Ministerul
Muncii, Familiei și Egalităţii de Șanse
și Ministerul Educaţiei, Cercetării și
Tineretului.
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� Cum pot sprijini standardele afacerea Dvs.?
Utilizarea standardelor poate sprijini afacerile persoanelor

juridice (societăţi comerciale, PFA etc.) sau activitatea
instituţiilor și ONG-urilor prin:

• Îmbunătăţirea produselor și serviciilor oferite clienţilor
• Creșterea competitivităţii, prin aplicarea unor metode

comune de evaluare
• Reducerea costurilor, prin utilizare de materiale și/sau

metode, ce au fost deja experimentate și recunoscute
• Realizarea compatibilităţii și interschimbabilităţii

produselor și serviciilor
• Creșterea posibilităţii de pătrundere pe piaţă mondială
• Conformarea cu prevederile legale
• Aplicarea standardelor este uneori cea mai rapidă

metodă de creștere a performanţelor tehnice a produselor
• Standardele sunt adevărate baze de date pentru

activitatea de cercetare - inovare

� În ce fel sunt relaţionate standardele cu
reglementările?

Aplicarea standardelor este voluntară, dar aplicarea lor
devine obligatorie, când sunt cerinţe ale: Directivelor
europene (standarde armonizate - ex. Directiva Mașini,
conţine referiri la cca 650 standarde europene a căror aplicare
conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale) sau
Legislaţiei naţionale.

� Care standarde sunt relevante pentru
produsul sau serviciul Dvs.?

Se pornește de la o analiză a activităţii:
• Stabilirea cadrului legislativ (legi, reglementări,

normative etc.)
• Stabilirea pentru ce sector al activităţii intenţionaţi

aplicarea standardelor:
- Producţie (echipament de protecţie, organe de mașini);
- Proiectare (forma și dimensiuni, metode de încercare,

materiale, ergonomie, securitate);
- Servicii.
• Analiza solicitărilor clienţilor (clauze contractuale etc.)
• Experienţa specialiștilor din cadrul organizaţiei
• Proces de documentare (catalog standarde,

documentaţie tehnică, orice alte informaţii referitoare la
produse și servicii similare)

� Cum puteţi utiliza acele standarde?
• În activitatea de proiectare (materiale, forme și

dimensiuni, etc.)
• În activitatea de producţie
• La întocmirea procedurilor
• La elaborarea specificaţiilor tehnice, standardelor

CENTRUL ZONAL DE INFORMARE ÎN
DOMENIUL STANDARDIZĂRII MARAMUREȘ

STANDARDELE
- instrument important pentru asigurarea de produse și servicii inovatoare -

de produs (prin referiri la standarde naţionale)
• La întocmirea documentaţiilor tehnice și/sau

contractuale
• Ca documente ce stau la baza procesului de cercetare -

inovare

� Care sunt beneficiile participării în cadrul
activităţii de standardizare?

• Cunoașterea nivelului tehnic și tehnologic la care se
află produsele și serviciile din domeniul de activitate

• Cunoașterea în avans (1,5 – 3 ani) a subiectelor
promovate ca proiecte de standarde, care atunci când vor fi
aprobate îmi pot afecta afacerea (cerinţe pentru protecţia
mediului, noi metode încercare, cerinţe de securitate etc.).
Se pot lua măsuri de organizare, pregătire a producţiei sau
pot dezvolta noi servicii funcţie de cerinţele pieţii

• Îmi pot face cunoscută poziţia din punct de vedere
competitiv, tehnic la nivel naţional, european și internaţional

• Îmi pot promova soluţii sau rezultate obţinute în
activitate

• Dezvoltarea unor contacte economice cu ceilalţi factori
interesaţi în activitatea de standardizare

• Îmbunătăţirea imaginii și creșterea încrederii clienţilor

� Cum se poate participa?
• Prin Organismul Naţional de Standardizare - ASRO
- ASRO are ca scop ca standardele să reprezinte punctul

de vedere naţional, obţinut prin consens al factorilor
interesaţi;

- ASRO depune efort pentru a aduce împreună părţile
interesate de o anumită tematică în procesul de standardizare
(industrie, IMM, asociaţii ale consumatorilor, mediul
universitar, autorităţi publice, alţi factori interesaţi).

• În calitate de membru ASRO sau participare în
Comitetele Tehnice (CT). Secretariatele comitetelor tehnice
ASRO sunt în cadrul ASRO (105 CT) sau sunt deţinute de
diferite instituţii (123 CT)

� Costurile activităţii de standardizare
•  Cheltuieli de personal și logistică;
•  Cheltuieli de implementare;
•  Cheltuieli de participare la reuniunile de lucru.

� Ne – standardizarea costă mult

mai mult.

Informaţii, relaţii suplimentare: CCI Maramureș, Baia Mare
bd. Unirii nr.16 etaj III cam.9, fax 0262-225794, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro.
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CAMERELE DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE DIN ROMÂNIA
SE MOBILIZEAZĂ PENTRU UN MEDIU DE AFACERI RESPONSABIL!

O firmă pentru care angajaţii sunt consideraţi cele mai valoroase resurse, o altă companie care investește în
tehnologii de vârf ce îi vor permite reducerea emisiilor de particule în atmosferă, un IMM ce se implica în comunitatea
locală în care activează pentru a contribui la dezvoltarea acesteia, o firmă care își evaluează performanţele sociale și de
mediu într-un raport extra-financiar…

Veștile bune pot continua! Toate aparţin unor companii din România care au început să se mobilizeze pentru
responsabilizarea socială și de mediu a activităţilor economice pe care le desfășoară. Pentru ca aceste iniţiative să
devină practici curente în mediul de afaceri naţional, este nevoie ca ele să fie cunoscute, promovate și comparate cu
experienţele europene pentru a fi îmbunătaţite în mod continuu.

Conștiente de rolul pe care îl pot juca în atingerea acestui obiectiv în calitate de reprezentante, promotoare și
mediatoare ale mediului de afaceri românesc, cele 42 de Camere de Comerţ și Industrie din ţară, sub coordonarea
Camerei de Comerţ și Industrie a României, și-au unit eforturile pentru implementarea proiectului “Birouri
de asistenţă pentru promovarea Responsabilităţii Sociale a Întreprinderilor”!

În perioada octombrie 2009 – septembrie 2011, o serie de chestionare (la care au răspuns 632 de firme de la
nivel naţional) și analize ale responsabilităţii sociale a întreprinderilor (RSI), de dezvoltare organizaţională a Camerelor
de Comerţ și Industrie din ţară și de formare și informare RSI a resurselor umane din aceste organizaţii vor permite
crearea a 42 de birouri de asistenţă RSI în cadrul fiecărei Camere de Comerţ judeţene și a unui Punct Naţional de
Coordonare gestionat de CCIR, pentru ca veștile bune RSI să se răspândească și să circule mai repede!

Website-ul csr.ccir.ro vă stă acum la dispoziţie pentru a afla mai multe despre situaţia și resursele
RSI în România și Europa, precum și despre proiect, activităţile, rezultatele și partenerii care îl
implementează! Abonarea pe website la newletterul proiectului vă va permite să staţi la curent cu evoluţiile acestuia.
În calitate de angajat al Camerelor de Comerţ și Industrie, pe csr.ccir.ro puteţi accesa o secţiune special creată pentru
schimbul de informaţii și documente privind birourile de asistenţă RSI.

Proiectul « Birouri de asistenţă pentru promovarea Responsabilităţii Sociale a Întreprinderilor » este coordonat de
Camera de Comerţ și Industrie a României în parteneriat cu Ecosistemi SRL și este co-finanţat prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 “Creșterea adaptabilităţii lucrătorilor și a
întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.3 “Dezvoltarea parteneriatelor și încurajarea iniţiativelor pentru partenerii
sociali și societatea civilă”, Contract nr. POSDRU64/3.3/S/34198.

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
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Acte normative publicate în

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

� NORME METODOLOGICE din 22NORME METODOLOGICE din 22NORME METODOLOGICE din 22NORME METODOLOGICE din 22NORME METODOLOGICE din 22
aprilie 2010 aprilie 2010 aprilie 2010 aprilie 2010 aprilie 2010 de aplicare a Hotărârii
Guvernului nr. 279/2010 privind
reglementarea unor măsuri financiare
temporare pentru stimularea gradului de
absorbţie a fondurilor alocate pentru
agricultură aferente schemelor de plăti
directe (M.O. nr. 288 din 3 mai 2010)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 927 din 8 aprilie 2010. 927 din 8 aprilie 2010. 927 din 8 aprilie 2010. 927 din 8 aprilie 2010. 927 din 8 aprilie 2010

pentru modificarea și completarea
Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
18/2009 privind creșterea performanţei
energetice a blocurilor de locuinţe,
aprobate prin Ordinul ministrului
dezvoltării regionale și locuinţei, al
ministrului finanţelor publice și al
viceprim-ministrului, ministrul
administraţiei și internelor, nr. 163/540/
23/2009 (MO) 289 din 3 mai 2010
� PROCEDURA din 28 aprilie 2010PROCEDURA din 28 aprilie 2010PROCEDURA din 28 aprilie 2010PROCEDURA din 28 aprilie 2010PROCEDURA din 28 aprilie 2010

de modificare, din oficiu, a vectorului
fiscal cu privire la TVA (M.O. nr. 292 din
5 mai 2010)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.786 din 28 aprilie. 1.786 din 28 aprilie. 1.786 din 28 aprilie. 1.786 din 28 aprilie. 1.786 din 28 aprilie

20102010201020102010 pentru aprobarea Procedurii de
modificare, din oficiu, a vectorului fiscal
cu privire la TVA, precum și a modelului
și conţinutului unor formulare (M.O. nr.
292 din 5 mai 2010)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 428 din 16 aprilie 2010. 428 din 16 aprilie 2010. 428 din 16 aprilie 2010. 428 din 16 aprilie 2010. 428 din 16 aprilie 2010

pentru aprobarea documentelor
justificative privind raportarea activităţii
realizate de către furnizorii de servicii
medicale - formulare unice pe ţară, fără
regim special (M.O. nr. 296 din 6 mai
2010)
� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 79 din 6 mai 2010 . 79 din 6 mai 2010 . 79 din 6 mai 2010 . 79 din 6 mai 2010 . 79 din 6 mai 2010 pentru

completarea Programului naţional
privind sprijinirea construirii de locuinţe
proprietate personală, aprobat prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/
2006 (M.O. nr. 300 din 10 mai 2010)
� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 81 din 6 mai 2010 . 81 din 6 mai 2010 . 81 din 6 mai 2010 . 81 din 6 mai 2010 . 81 din 6 mai 2010 pentru

respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 159/2008 privind
modificarea și completarea Legii nr. 51/
1995 pentru organizarea și exercitarea
profesiei de avocat (M.O. nr. 300 din 10
mai 2010)
� METODOLOGIE din 28 aprilieMETODOLOGIE din 28 aprilieMETODOLOGIE din 28 aprilieMETODOLOGIE din 28 aprilieMETODOLOGIE din 28 aprilie

2010 2010 2010 2010 2010 de evaluare a cazurilor invalidate
pentru care se solicită revalidarea (M.O.
nr. 301 din 10 mai 2010)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 294 din 13 aprilie 2010. 294 din 13 aprilie 2010. 294 din 13 aprilie 2010. 294 din 13 aprilie 2010. 294 din 13 aprilie 2010

privind aprobarea Ghidului
solicitantului pentru cereri de ajutor de
stat și ajutor de minimis “Angajaţi mai
mulţi, mai competenţi, mai sănătoși - 3
propuneri în sprijinul angajaţilor tăi:
Bani pentru completarea echipei; Bani
pentru formare profesională; Bani
pentru sănătatea și siguranţa
salariaţilor” necesar implementării
Programului operaţional sectorial
“Dezvoltarea resurselor umane 2007-
2013” (M.O. nr. 303 din 10 mai 2010)

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 300 din 15 aprilie 2010. 300 din 15 aprilie 2010. 300 din 15 aprilie 2010. 300 din 15 aprilie 2010. 300 din 15 aprilie 2010
privind aprobarea modelului de contract
de finanţare necesar implementării
Programului operaţional sectorial
“Dezvoltarea resurselor umane 2007-
2013” (M.O. nr. 307 din 11 mai 2010)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.803 din 3 mai 2010. 1.803 din 3 mai 2010. 1.803 din 3 mai 2010. 1.803 din 3 mai 2010. 1.803 din 3 mai 2010

pentru aprobarea modelului și
conţinutului formularului 205
“Declaraţie informativă privind
impozitul reţinut pe veniturile cu regim
de reţinere la sursă, pe beneficiari de
venit” (M.O. nr. 308 din 12 mai 2010)
� LISTLISTLISTLISTLISTA din 2010A din 2010A din 2010A din 2010A din 2010 asociaţiilor și

fundaţiilor cărora li s-au acordat
subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Muncii, Familiei și
Protecţiei Sociale, în anul 2009, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 34/
1998 privind acordarea unor subvenţii
asociaţiilor și fundaţiilor române cu
personalitate juridică, care înfiinţează și
administrează unităţi de asistenţă
socială (M.O. nr. 311 din 12 mai 2010)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.296 din 15 aprilie. 1.296 din 15 aprilie. 1.296 din 15 aprilie. 1.296 din 15 aprilie. 1.296 din 15 aprilie

20102010201020102010 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind clasificarea
structurilor de primire turistice (M.O. nr.
312 din 12 mai 2010)
� HOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nr. 345 din 7 aprilie. 345 din 7 aprilie. 345 din 7 aprilie. 345 din 7 aprilie. 345 din 7 aprilie

20102010201020102010 pentru aprobarea modelelor
formularelor-tip folosite în activitatea de
cazier judiciar (M.O. nr. 314 din 13 mai
2010)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 355 din 4 mai 2010. 355 din 4 mai 2010. 355 din 4 mai 2010. 355 din 4 mai 2010. 355 din 4 mai 2010

pentru aprobarea listelor cuprinzând
drumurile de interes naţional, cu masele
și dimensiunile maxime admise în
circulaţie pentru vehiculele rutiere de
transport marfă (M.O. nr. 318 din 14 mai
2010)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.059 din 5 mai 2010. 1.059 din 5 mai 2010. 1.059 din 5 mai 2010. 1.059 din 5 mai 2010. 1.059 din 5 mai 2010

pentru modificarea și completarea unor
acte normative privind înregistrarea
fiscală a contribuabililor (M.O. nr. 318
din 14 mai 2010)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 335 din 3 mai 2010. 335 din 3 mai 2010. 335 din 3 mai 2010. 335 din 3 mai 2010. 335 din 3 mai 2010

pentru modificarea anexei la Ordinul
ministrului muncii, familiei și egalităţii
de șanse nr. 82/2008 privind aprobarea
constituirii Comitetului de monitorizare
pentru Programul operaţional sectorial
“Dezvoltarea resurselor umane 2007-
2013” (M.O. nr. 322 din 17 mai 2010)
� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 84 din 13 mai 2010. 84 din 13 mai 2010. 84 din 13 mai 2010. 84 din 13 mai 2010. 84 din 13 mai 2010

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 116/2009 pentru
instituirea unor măsuri privind
activitatea de înregistrare în registrul
comerţului (M.O. nr. 323 din 17 mai 2010)
� DECRET nrDECRET nrDECRET nrDECRET nrDECRET nr. 508 din 12 mai 2010. 508 din 12 mai 2010. 508 din 12 mai 2010. 508 din 12 mai 2010. 508 din 12 mai 2010

pentru promulgarea Legii privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 116/2009 pentru
instituirea unor măsuri privind
activitatea de înregistrare în registrul
comerţului (M.O. nr. 323 din 17 mai 2010)

� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 85 din 13 mai 2010. 85 din 13 mai 2010. 85 din 13 mai 2010. 85 din 13 mai 2010. 85 din 13 mai 2010
pentru modificarea și completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
86/2006 privind organizarea activităţii
practicienilor în insolvenţă (M.O. nr. 327
din 18 mai 2010)
� DECRET nrDECRET nrDECRET nrDECRET nrDECRET nr. 509 din 12 mai 2010. 509 din 12 mai 2010. 509 din 12 mai 2010. 509 din 12 mai 2010. 509 din 12 mai 2010

privind promulgarea Legii pentru
modificarea și completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006
privind organizarea activităţii
practicienilor în insolvenţă (M.O. nr. 327
din 18 mai 2010)
� PROCEDURI din 4 mai 2010PROCEDURI din 4 mai 2010PROCEDURI din 4 mai 2010PROCEDURI din 4 mai 2010PROCEDURI din 4 mai 2010 de

suspendare a dreptului de utilizare a unui
autovehicul prin reţinerea certificatului
de înmatriculare și a plăcuţelor cu
numărul de înmatriculare (M.O. nr. 330
din 19 mai 2010)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 108 din 4 mai 2010. 108 din 4 mai 2010. 108 din 4 mai 2010. 108 din 4 mai 2010. 108 din 4 mai 2010

pentru aprobarea Procedurilor de
suspendare a dreptului de utilizare a unui
autovehicul prin reţinerea certificatului
de înmatriculare și a plăcuţelor cu
numărul de înmatriculare (M.O. nr. 330
din 19 mai 2010)
� GHID DE FINANTGHID DE FINANTGHID DE FINANTGHID DE FINANTGHID DE FINANTARE din 6 maiARE din 6 maiARE din 6 maiARE din 6 maiARE din 6 mai

20102010201020102010 a Programului privind creșterea
producţiei de energie din surse

regenerabile (M.O. nr. 341 din 21 mai
2010)
� ORDIN nr. 714 din 6 mai 2010

pentru aprobarea Ghidului de finanţare a
Programului privind creșterea producţiei
de energie din surse regenerabile (M.O. nr.
341 din 21 mai 2010)
� DECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nr. 338 din 4 mai 2010. 338 din 4 mai 2010. 338 din 4 mai 2010. 338 din 4 mai 2010. 338 din 4 mai 2010

privind regimul de autorizare generală
pentru furnizarea reţelelor și a serviciilor
de comunicaţii electronice (M.O. nr. 347
din 26 mai 2010)
� DECRET nrDECRET nrDECRET nrDECRET nrDECRET nr. 523 din 20 mai 2010. 523 din 20 mai 2010. 523 din 20 mai 2010. 523 din 20 mai 2010. 523 din 20 mai 2010

pentru promulgarea Legii privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea
și completarea Legii nr. 143/2000 privind
prevenirea și combaterea traficului și
consumului ilicit de droguri și pentru
completarea Legii nr. 339/2005 privind
regimul juridic al plantelor, substanţelor
și preparatelor stupefiante și psihotrope
(M.O. nr. 348 din 26 mai 2010)
� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 89 din 21 mai 2010. 89 din 21 mai 2010. 89 din 21 mai 2010. 89 din 21 mai 2010. 89 din 21 mai 2010

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 93/2009 privind unele
măsuri pentru întărirea controlului în
scopul combaterii transporturilor ilicite
de mărfuri (M.O. nr. 351 din 27 mai 2010)
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• Din străinătate

OFERTE

� Exportator, comercializează grinzi

din material lemnos, traverse de cale

ferată.

CERERI

AUSTRALIA

� Solicită ceaiuri din fructe intregi.

(5119)

BELGIA

� Solicită piese metalice realizate

prin sudare, strunjire, frezare, conform

specificaţiilor tehnice transmise de

firma. (5106)

� Solicită părţi metalice pentru

mașini agricole realizate prin prelucrare,

strunjire, sudare. (5107)

CIPRU

� Solicită produse farmaceutice.

(5110)

� Cerere: furaje pentru animale.

(5111)

� Solicită confecţii textile pentru

femei, bărbaţi și copii. (5113)

� Solicită produse lactate. (5114)

� Cerere: Mobilier de grădină și de

interior. (5115)

� Solicită mobilă, accesorii pentru

mobilă. (5116)

� Cerere: Marmură, piatră. (5117)

� Solicită mobilier pentru hoteluri.

(5118)

DANEMARCA

� Compania daneza solicită

mobi lă: scaune și canapele cu

material textil și piele. Modelele sunt

prezentate pe web-ul companiei și

dorește oferte numai de la producători

care au capacitate mare de export.

(5121)

FRANŢA

� Cerere: Case din lemn. (5109)

� Solicită stâlpi din lemn de salcâm.

(5124)

GERMANIA

� Compania germană este

producător de confecţii de brand, în

special: lenjerie damă, complete de

casă, desuuri, costume de baie, etc.

Dorește cooperare în producţia de

confecţii: complet de casa și pijamale.

Produsele vor fi executate  după

modelele puse la dispoziţie de firma

germană, cu respectarea normelor de

calitate din cadrul UE. (5127)

GRECIA

� Solicită lemn

rotund, cherestea-

lemn alb, lungimi

de 4,5 si 6 metri,

diferite lăţimi și

grosimi. (5120)

ISRAEL

� Firma este

interesată să

importe părţi le

componente din

lemn ale scaunelor

pentru săli le de

teatru. Furnizorul

trebuie sa fie o

firmă care dispune

de presă și utilaje

CNC pentru

p r e l u c r a r e a

lemnului, cu

experienţă la

export. (5122)

� Dorește

colaborarea pe

termen lung în

vederea efectuării

importului de

mobilă de lux din

esenţe nobile:

cireș, nuc, paltin,

trandafir). (5125)

� Cel mai mare importator de

rășinoase și fag din Israel, dorește să

importe din România cherestea de fag,

aburită, neaburită, zvântată și/sau

uscată cu 8-10% conţinut umiditate.

(5126)

JAPONIA

� Solicită miere. (5123)

LUXEMBURG

� Solicită părţi mecanice realizate

prin frezare, strunjire, polizare, găurire,

sudare. Solicită furnizorilor să facă și

operaţia de asamblare a părţi lor

mecanice. (5108)

MAREA BRITANIE

� Solicită cherestea de fag. (5112)


