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Conferinţă finală Proiect SISEM
19 iulie 2010

Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș în calitate de Beneficiar a
implementat în perioada octombrie
2009 - iulie 2010, proiectul:

„SISEM – Siguranţă și Securitate în
Muncă – Program pentru
implementarea cursului de specializare
în ocupaţia de Inspector de specialitate
Protecţia Muncii pentru angajaţii din
cadrul companiilor din judeţul
Maramureș”

În cadrul acestui proiectului, pe
parcursul a trei serii, s-a oferit unui
număr de 100 de participanţi din 79 de
companii din judeţul Maramureș,
oportunitatea de a beneficia de cursul
de specializare pentru ocupaţia
INSPECTOR DE SPECIALITATE  PROTECŢIA
MUNCII, curs autorizat C.N.F.P.A.
Participarea la curs a fost GRATUITĂ, fiind
subvenţionată integral
din fondurile
nerambursabile ale
Fondului Social European
și ale bugetului naţional
al României, prin
P R O G R A M U L
O P E R A Ţ I O N A L
SECTORIAL DEZVOLTAREA
RESURSELOR UMANE
2007 - 2013 și, de
asemenea, din fondurile
proprii ale Beneficiarului.

Absolvenţilor li s-au eliberat, în cadrul
unei festivităţi, certificate de absolvire cu
recunoaștere naţională, emise de
Ministerul Muncii, Familiei și Protecţiei
Sociale și Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului și Sportului. Pentru festivitatea
de înmânare a certificatelor de absolvire
s-au transmis 96 invitaţii de participare
absolvenţilor prin e-mail iar ceilalţi 4 au
fost invitaţi telefonic. S-au transmis prin
fax și e-mail invitaţii de participare la 8

redacţii ale mass-mediei
locale.

Au confirmat participarea
41 absolvenţi dar au
participat la festivitate un
număr de 46 de persoane
din cei 100 care au absolvit
cursul. Din partea presei au
fost prezenţi reprezentanţii
cotidianului Informaţia zilei
și Graiul Maramureșului

Au mai participat la
festivitate:

- Florentin Tuș - manager
de proiect (CCI Maramureș)

- Mihai Mărășescu - asistent manager
(CCI Maramureș)

- Tatiana Sasu – secretariat SISEM (CCI
Maramureș)

- Marcel Cânţa și Costel Borca - traineri
Certificatele de absolvire au fost

înmânate de managerul de proiect
Florentin Tuș.

Potopul verii
caniculare
din 2010

Rapoartele oficiale ca urmare a
inundaţiilor din lunile iunie-iulie 2010
au comunicat pagubele înregistrate. O
parte dintre acestea, cele mai
semnificative le-am reţinut și le redăm
în continuare.

Inundaţiile din această vară au făcut
ravagii în aproape toate zonele ţării și în
special în Moldova și Maramureș. Au
decedat 22 de persoane, au fost evacuaţi
13.000 de oameni, au fost distruse  sau
avariate mii de locuinţe și au fost
înregistrate distrugeri materiale evaluate
la 11.785.300 milioane euro.

Citind și văzând la TV naţională
ravagiile făcute de inundaţiile din această
vară m-a dus gândul la anii copilăriei,
când anotimpurile anului se succedeau cu
vremuri și temperaturi normale specifice
fiecăruia dintre ele. Vara era vară, iarna,
iarnă, iar primăvara și toamna anotimpuri
de tranziţie.

Atunci când eram copil știam că lunile
de vară, mai ales „lunile lui cuptor” –
iunie și iulie au fost luni cu călduri
„tropicale”, în care lipsa de apă, mai ales
în zonele de șes ale României, era la
„ordinea zilei”. Inundaţiile de vară erau
fenomene strict locale, când un pârâiaș
neînsemnat pe vreo hartă locală „se umfla”
în urma unei averse de ploaie și inunda
ceva imașuri sau suprafeţe minore din
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spaţiul agricol. Nicio localitate sau locuinţă
nu erau inundate! În ultimele două decenii
ale acestui secol, parcă Dumnezeu a întors
faţa de la români, lăsându-ne în voia stihiilor
naturii, dar mai ales a fenomenelor extreme:
inundaţii, înzăpeziri, tornade, furtuni,
descărcări electrice ș.a.

Oare pronia cerească e „de vină” că ne-a
uitat ca popor a lui Dumnezeu sau noi
locuitori acestor meleaguri suntem mai
păcătoși și fără credinţă? Cred că nu este
suficient să fim numai credincioși cu frică
în Dumnezeu. Trebuie ca omul acestui pământ
să respecte echilibrul natural din mediul
înconjurător atât pentru prezent cât mai ales
pentru viitorul ţării și a urmașilor noștri.

În „revoluţia” sângeroasă din decembrie
1989 „ne-am câștigat libertatea personală
și colectivă și drepturile esenţiale ale
Declaraţiei Universale ale Drepturilor Omului
ca ideal comun spre care tind toate popoarele
și naţiunile lumii, dar și obligaţiile și
îndatoririle cetăţenești”.

Le-am câștigat parţial, mai mult vocal, mai
ales în întâlniri și adunări oficiale în
mitinguri populare, cu ocazia unor
evenimente omagiale sau electorale în care
doream să ne convingem pe noi înșine și să
convingem partenerii noștri că la noi s-a
instalat un stat de drept, un stat democrat,
care s-a eliberat după peste 60 de ani de
dictatură carlistă, militară și comunistă.

Dacă suntem sau nu un stat de drept, o
democraţie constructivă, educativă și
participativă, ultimii 20 de ani petrecuţi
împreună, nu dovedește că le avem și dacă
ele sunt sau nu sunt funcţionale. Din contră.
Începând din primele zile ale „Renașterii
României” și apoi în lunga, obositoarea și
inutila tranziţie economică, socială, culturală
și comportamentală prin care am trecut și
care încă nu este definitivată, aproape toate
prevederile de drepturi și obligaţii într-u stat
de drept sau cele ale Declaraţiei Universale
sunt susţinute de acte normative, de legi,
dar unele dintre ele nu sunt respectate în
mare parte de cetăţenii acestei ţări.

Care au fost și sunt consecinţele acestor
neîmpliniri ale poporului român? Extrem de
multe și cu consecinţe grave asupra

prezentului, dar mai ales asupra viitorului
pe termen mediu și lung. Despre toate
acestea, din acest colţ al Buletinului afectat
editorialelor am scris, le-am descris, le-am
analizat și am venit cu propuneri de remediere
a lor, soluţii care stăteau în puterea noastră
economică, financiară și intelectuală, a celor
care doream să ne conducă sigur spre un stat
de drept, astfel încât tranziţia să fie o
continuare fără turbulenţe sau sincope majore
a economiei românești existente construită
de noi românii în perioada anilor din
deceniile al VII-lea și al IX-lea al secolului
trecut. Poporul român dorea să realizăm o
tranziţie fără distrugerea din temelie a
economiei existente în decembrie 1989, iar
prin alegeri corecte și netrucate să punem în
fruntea ţării președinţi, guverne, parlamente
și instituţii nepolitizate, mai ales în justiţie
și administraţiile locale, unde oameni
„nepătaţi” cinstiţi, corecţi, profesioniști,
patrioţi, responsabili, cu o educaţie
cetăţenească și o cultură civică dezvoltată,
intelectuali consacraţi selectaţi din
specialiștii onești, oameni care au dovedit
în regimurile trecute atât perioadei
interbelice, cei ce au supravieţuit dictaturii
comuniste cât și cei formaţi în perioada
comunistă și care  meritau să fie aleși,
menţinuţi și/sau repuși în funcţiile
competenţei și responsabilităţii civice și
profesionale de a continua ceea ce era bine
făcut sau care își asumau răspunderea de a
schimba direcţiile greșite care nu mai
corespundeau unor concepţii moderne de
economie de piaţă. Dar aceste dorinţe nu s-
au realizat. În furtuna locală și naţională a
„revoluţiei” s-au ridicat multe „gunoaie” ale
dictaturilor trecutului „ocupanţii” diferitelor
funcţii la nivele de decizie politică,
economică sau administrativă și care și-au
găsit locul în „vidul de putere” creat în
decembrie 1989 și în anii următori, ocupând
funcţiile cheie în toate domeniile, mai ales
celor politice și din economie. Aceste
„specimene” fără scrupule au ocupat treptat
mai întâi puterea politică și apoi cea
economică a ţării, la toate nivelele de decizie.
Apoi au trecut la jefuirea ţării, distrugând
industria, agricultura, comerţul exterior,
organizaţiile sau organismele funcţionale ale

statului, făcând totodată să dispară
documentele de interes economic la nivel
naţional, dar și cele care erau secrete de stat
sau acte care îi încriminau ca cetăţeni corupţi,
incorecţi punând în locul lor interesele lor
personale sau de grup în detrimentul economic
și social al românilor.

Ce a urmat acestor acte antisociale și
antieconomice gestionate de aceste
„personaje” ale intereselor? Secătuirea
României de resursele naturale, a
proprietarilor de stat care au condus la
sărăcirea românilor și la obligarea emigrării
pe meleaguri străine a forţei de muncă
inclusiv a intelectualităţii și a specialiștilor.
Astăzi România anilor decadei a II-a  a
actualului secol este mult mai săracă faţă de
acum 20 de ani, de forţa sa de muncă activă
și creatoare. Acum suntem o ţară îndatorată,
vândută și în prag de colaps financiar, care
vom lăsa viitoarelor generaţii și moștenitorilor
noștri o ţară care se încadrează în ultimul
eșalon al ţărilor din UE și mai aproape de
cele din lumea a III-a din lume. Dintr-o ţară
prosperă exportatoare de produse industriale,
agroalimentare și agricole am ajuns o ţară
consumatoare care ne hrănim cu produse
agricole și alimente în proporţie de peste
70% importate din fostele ţări consumatoare
de produse românești importate de la noi.

Am devenit o ţară colonie a Europei și a
ţărilor dezvoltate economic al cărui PIB, în
proporţie de peste 75%, se realizează în
companii și firme cu capital străin și, care
de fapt, ne conduc ţara politic, economic și
financiar, prin sistemul bancar financiar și
prin subordonarea comerţului intern și
exterior intereselor ţărilor de unde provin.

Dar ce au toate acestea cu potopul din
această vară. Au o legătură indestructibilă și
consolidată între situaţia existentă înainte
de 1989 și cea de astăzi.

Toţi cei 20 de ani de tranziţie au fost ani
care au cotropit ţara. Dacă lăsăm deoparte
cauzele și efectele fenomenelor naturale
petrecute în ultimele decenii ca efect de seră
generalizată pe glob și ca urmare a creșterii
gradului de poluare a atmosferei cu dioxid
de carbon, la noi aceste fenomene s-au
manifestat mult mai violent, cu consecinţe

Potopul verii caniculare din 2010
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Vizita de studiu organizată în cadrul proiectului MINI EUROPE în regiunile
Eszak Alfold -Ungaria și regiunea Veneto -Italia - 26-30 iulie 2010

O nouă etapă a proiectului MINI EUROPE a avut loc în
perioada 26-30 iulie 2010 prin derularea vizitei de studiu și
schimburi de experienţă privind  iniţierea dezvoltării de clustere în
regiunile Ezsak Alfold-Ungaria și Veneto-Italia.

La această vizită de studiu au participat  managerul regional al
proiectului Mihaela Liţe și stake-holderi (factori interesaţi) din
Maramureș: reprezentanţi ai Universităţii de Nord Baia Mare:
prof. univ. dr. ing. Radu Coteţiu- decanul Facultăţii de Inginerie și
prof. univ. dr. ing. Lobonţiu Mircea - director al Departamentului
de inginerie și management tehnologic - Facultatea de Inginerie,
reprezentanţi ai mediul antreprenorial: Micu Lucian, director
marketing SC AMI SA Baia Mare și Nicolae Dăscălescu director
Technocad SA.

În cadrul acestei vizite de studiu, o invitaţie expresă de
participarea a fost transmisă CCI Maramureș, considerându-se
experienţa acesteia unică la nivelul judeţului Maramureș în ceea
ce privește studiul clusterelor. CCI Maramureș este singura instituţie
din judeţul Maramureș care a elaborat un studiu vizând identificarea
potenţialelor clustere din regiune în cadrul proiectului finanţat de
Uniunea Europeană RU – ECONdb-CLUS - ROMANIA-
UKRAINE JOINT ECONOMIC dATA bASE AND
CLUSTERS IDENTIFICATION, referinţă: RO-2005/017-
539.01.01 (Priority 1), Contract no: RO-2005/017-
539.01.01.10, din cadrul Neighbourhood Programme Romania-
Ukraine 2004-2006. Din partea CCI Maramureș, în cadrul acestei
delegaţii, a participat dl. secretar general Florentin Tuș.

Programul vizitei de studiu a cuprins numeroase întâlniri cu
reprezentanţi ai clusterelor ai mediului de afaceri și ai Camerelor
de Comerţ din cele două regiuni vizitate.

Astfel în regiunea Ezsak Alfold participanţii din Maramureș s-
au întâlnit în data de 26 iulie 2010 cu dl. András Kiss manager
regional în cadrul Camerei de Comerţ și Industrie a judeţului Hajdu
Bihar. Acesta a prezentat modul de organizare, activitatea curentă,
proiectele internaţionale derulate și relaţiile de colaborare cu alte
camere de comerţ din străinătate. Cu această ocazie dl Florentin
Tuș secretarul general al CCI Maramureș a propus demararea unor
relaţii de colaborare prin semnarea unui protocol agreat  de comun
acord. Dintre proiectele derulate de Camera de Comerţ Hajdu
Bihar dl Kiss a amintit Entreprise Europe Network - un consorţiu
care sprijină IMM-urile în cadrul căreia s-a dezvoltat o bază de
date pentru antreprenori pentru găsirea de parteneri. Aceste servicii
sunt oferite gratuit de către camera de comerţ. Dintre proiectele
de cooperare cu România dl Kiss a amintit proiectul de promovare
a turismului în judeţele Hajdu Bihar(HU) și Bihor (RO), proiectul
de promovare a IMM-urilor și studierea de clustere transfrontaliere
și realizarea unei publicaţii bilingve săptămânale ”Business împreună”
și a unui portal de știri.

Următoarea întâlnire a fost organizată la sediul Agenţiei de
Dezvoltare cu d-na Enikő Baracsi Piskolcziné, care a prezentat
proiectul Clustherm – Cluster de cercetare a apelor termale din
Europa Centrală. Acest cluster a fost iniţiat ca urmare a proiectului
Clusterm, finanţat prin Programul FP7. Site-ul proiectului este
www.clusterm.eu Lead Partener în acest proiect a fost INNOVA
–Agenţia de Dezvoltare și Inovare a regiunii Eszak Alfold, care
realizează și managementul clusterului.

Dl. Zsolt Hradeczky a prezentat invitaţilor din Maramureș
programul POLE de sprijinire a dezvoltării de clustere, care
funcţionează de peste 3 ani cu succes în Ungaria. A vorbit despre
istoricul acestui program și primele etape de  implementare în

Ungaria, dar și despre efectele benefice în dezvoltarea economică
a regiunii Ezsak Alfold.

De asemenea în cadrul  vizitei de studiu au mai avut loc în data
de 27 iulie întâlniri cu dl. József Prokisch care a prezentat modul
de constituire a clusterului Pharmapolis - Functional Industrial Food
(un cluster din domeniul industriei alimentare). Acest cluster a
fost iniţiat în anul 2008 cuprinde 33 de membri dintre care 8
companii mari, 8 institute de cercetare și 17 IMM-uri. A primit
acreditare în cadrul programului POLE în anul 2010. Între
companiile membre există un Cod Etic care stipulează că membri
trebuie să lucreze împreună, nu să fie competitori. De aceea în
cluster nu sunt admise companii care să fie competitoare. Există o
strategie de cercetare și proiecte de cercetare și diversificare a
produselor alimentare, cu un accent tot mai pregnant pe produsele
vechi, tradiţionale sau produse care se bucură de succes în alte
ţări. Dintre acestea amintim studii pentru punerea în valoare a
porcul mangaliţa a cărui carne este foarte apreciată sau porumbul
cu boabe negre care are proprietăţi antioxidante deosebite. În
urma cercetărilor a fost  dezvoltat un ceai din partea de jos a
boabelor de porumb negru, ceai care se bucură de succes și care se
vinde cu un tester privind nivelul acidităţii. Alte demersuri de
cercetare în domeniul alimentar sunt cele privitoare la uleiul de
somon și la adăugarea de seleniu în hrana animalelor pentru a
conferi produselor calităţi benefice sănătăţii. O altă iniţiativă
interesantă a clusterului Pharmapolis-Functional Industrial Food este
crearea magazinului de produse Inovative I-shop, în cadrul
Universităţii Debrecen.  Studenţi și profesori testează în cadrul
magazinului produse create în baza cercetarilor, dând astfel un
feed-back util pentru trierea produselor ce urmează a fi promovate.

O altă întâlnire a fost organizată cu dl. Zsigmond Kovács
managerul clusterului de Tehnologie Informatică din Észak-Alföld.
Acest cluster a apărut acum 3-4 ani prin organizarea de întâlniri
între IMM-uri care operau în domeniul IT. Toate companiile
întâmpinau aceleași probleme  dintre care cea mai stringentă era
lipsa de personal calificat. După un an au apelat la Universitate și
ca urmare mai mulţi studenţi au fost trimiși să facă practică în
companii IT, cu rezultate foarte bune, mulţi din aceștia găsindu-și
locuri de muncă chiar în companiile unde au efectuat practică.
Rezultatul demersului a fost că a adus companiile să lucreze împreună.
Clusterul a  numărat 66 de membri dintre care doar jumătate
activi și de aceea au încheiat un nou acord de asociere.

 În continuare d-na Anikó Horváth a prezentat primii pași în
formarea a 2 importante clustere din domeniul punerii în valoarea
a apelor termale: Thermal Cluster și Thermal Health Care Industry
Cluster. Aceste clustere au fost înfiinţate pentru a justifica efectul
benefic al apei termale.

Vizita în regiunea Észak-Alföld s-a încheiat cu o vizită la
Universitatea din Debrecen unde dl prof.dr. István Gaál prorector
și dl István Tóth directorul Centrului de Coordonare și Inovare au
prezentat Clusterul Silicon Field Information Technology. Acest
cluster a fost iniţiat în anul 2008 de către 21 companii fondatoare,
2 institute de învăţământ și 17 IMM-uri. Liderul acestui cluster
este Facultatea de Informatică din cadrul Universităţii din Debrecen.
În cadrul acestei facultăţi sunt școlarizaţi 2000 de studenţi/an. În
anul 2010 acest cluster a obţinut acreditarea în baza Programului
POLE.

Vizita de studiu a continuat în regiunea Veneto, unde în data

Continuare în pag. a  4-a
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de 29 iulie 2010 au avut loc întâlniri la
Agenţia de Inovare a regiunii Veneto cu
dl. Pier Antonio Nicoletti, care a prezentat
Planul regional de sprijinire a clusterelor.
Schema de sprijin a dezvoltării de clustere
este un instrument foarte inovativ. În Italia
competenţele legislative în domeniul
inovării și a dezvoltării de clustere sunt atât
la nivel naţional cât și regional. Există o
lege la nivel naţional dată în anul 1993,
în care sunt trasate indicaţi i pentru
identificarea clusterelor. În domeniul
dezvoltării economice există competenţe
regionale. În 2003 a fost elaborată o lege
regională pentru sprijinul dezvoltării de
clustere. Această lege a fost benefică, în
prezent regiunea Veneto este considerată
o regiune a clusterelor. La o populaţie de
4.886.000 de locuitori există un număr
de 458.352 de companii ceea ce
înseamnă că la 10 persoane există o
companie și denotă un puternic spirit
antreprenorial. Clusterul nu este privit ca o
asociere, dar companiile membre în cluster
au garantat accesul la inovare, know-how,
acces la pieţe internaţionale, dezvoltarea
resurselor umane.

In Europa procentul de IMM-uri din
totalul companiilor existente este de 99%,
dar la nivelul regiunii Veneto, acest procent
este de 99,9%. La crearea unui cluster nu
există o regulă fixă, depinde de contextul
economic. Poate fi o abordare de jos în sus
sau de sus în jos. Existenta clusterelor
presupune de asemenea o arie geografica
unde sunt concentrate firmele aparţinând
clusterelor, dar e mai importante sunt
legăturile existente între companii în
detrimentul poziţionării geografice.

Dintre reglementările Legii regionale
privind susţinerea clusterelor pot f i
menţionate:

- necesitatea poziţionării într-o arie
geografică

- se recunoaște apartenenţa altor companii
la un cluster dacă fac parte din lanţul valoric

- un cluster se reacreditează la fiecare 3
ani.

- un cluster trebuie să elaboreze un plan
strategic și de dezvoltare între parteneri

- trebuie să se prezinte analiza SWOT a
clusterului.

În regiunea Veneto un cluster este
recunoscut daca are în componenţa sa un
număr minim de 100 de companii. Trebuie
să declare proiectele care intenţionează să
le dezvolte într-o perioadă de 3 ani. În

Vizita de studiu organizată în cadrul proiectului MINI EUROPE în regiunile
Eszak Alfold -Ungaria și regiunea Veneto -Italia - 26-30 iulie 2010

interiorul clusterului se pot crea reţele de
companii (minim 10) care implementează
în comun un proiect.

Se pot acorda finanţări de până la 1,6
milioane de euro pentru cercetare-dezvoltare
și de până la 400.000 de euro pentru
internaţionalizare.

Clusterele sunt asocieri libere, se cere doar
semnarea unei adeziuni de a face parte din
cluster, fără a fi nevoie de legalizarea
asocierii. În Italia există sistemul asocierii
temporare pe durata implementării unui
proiect.

Apartenenţa la cluster este foarte utilă
pentru IMM-uri pentru că acestea au acces
mai greoi la R&D, la universităţi și pieţe
internaţionale. Există o structură
organizatorică care le permite participarea
IMM-uri lor pe pieţe internaţionale
comportându-se ca o compania virtuală de
mari dimensiuni, care oferă o gamă largă
de produse, fără a fi nevoiţi să-și piardă
libertatea de decizie la nivelul întreprinderii.

Două exemple de clustere care reunesc
mai multe IMM-uri într-o companie mare
virtuală :

-  cluster în domeniul ambalajelor și
materialelor de împachetat care participa
la târgul de la Duseldorf cu un catalog
comun de produse și cu un brand și imagine
comună

- cluster în domeniul echipamentelor și
mașinilor pentru parcuri de distracţii , acest
cluster având un interes comun în realizarea
unei cercetări privind efectele acestor
echipamente în sănătatea oamenilor și a
siguranţei în exploatarea acestora.

În continuare doamna Claudia Simionato
a prezentat istoricul înfiinţării clusterului din
domeniul încălţămintei de lux. Industria
fabricării pantofilor are o îndelungată tradiţie
în Veneto fiind un sector meșteșugăresc
tradiţional dezvoltat pe vremea breslelor.
În Veneţia în Campo del Toma exista o
astfel de breaslă din secolul XIII. În 1898
a fost înfiinţată prima fabrică de pantofi,
care avea o producţie de 1000 de perechi/
zi. În anul 1961 s-a înfiinţat Asociaţia
antreprenorilor din domeniul fabricării de
încălţăminte. În prezent clusterul are 710
companii membre cu un număr de 12.000
muncitori, realizează peste 20.000
milioane de perechi de pantofi/an dintre
care 90% sunt pentru export. Clusterul a
deschis show-room - uri  în New York,
China, Australia, etc. În cadrul clusterului
există 3 grupuri: tineri antreprenori,
antreprenori seniori ș i comitetul de
conducere. Ca acţiuni clusterul organizează

Urmare din pag. a 3-a part icipări comune la expoziţ i i
internaţionale, marketing și promovare,
platforme logistice comune, etc.  Clusterul
este un important instrument de marketing.

Doamna Roberta D’Orazio managerul
Clusterului Refricord – condiţionare și
refrigerare industrială a prezentat istoricul
constituirii acestui cluster, care face parte
din Confederaţia Naţională a Districtelor
Industriale. În cadrul clusterului există IMM-
uri foarte cunoscute în lume și se realizează
peste 60% din producţia europeană de
frigidere, congelatoare și aparate de
condiţionare. Această industrie a început
să se dezvolte în regiunea Veneto în anii
1960. Perioada 1970-1980 a fost
marcată de internaţionalizarea acestei ramuri
industriale și în anul 2003 a apărut clusterul
Refricord. Clusterul cuprinde 110 companii
și 11 instituţii și organizaţii publice, camera
de comerţ și un parc știinţific. În cadrul
clusterului s-a înfiinţat consorţiul Refricord
Scarl, care acţionează pe 3 planuri: formare,
internaţionalizare și implementare de
proiecte. Consorţiul Refricord Scarl este
compus din 46 de companii și 6 organizaţii
publice și private, dintre care și o companie
din Padova. În acest caz apartenenţa la
cluster  se bazează pe lanţul de producţie
orizontal.

Comitetul de conducere al clusterului
Refricord este constituit din reprezentanţi
ai antreprenorilor.

În finalul întâlnirii doamna Lodato a
prezentat clusterul Nanotech, un cluster
foarte dezvoltat din domeniul
nanotehnologiei. Este un cluster dezvoltat
pe model bottom-up.  Acest cluster are
filiale în 4 locaţii din regiunea Veneto. O
acţiune realizată în cadrul clusterului este
finanţarea unui concurs pentru încurajarea
companii lor start-up în domeniul
nanotehnologiei, care oferă finanţări de
până la 300.000 euro pe proiect.

Participanţii din Maramureș au avut apoi
ocazia să viziteze Parcul Știinţific Vega din
Veneţia si Laboratorul de Nanotehnologie.

Vizita de studiu s-a încheiat cu o întâlnire
la Uniunea Camerelor de Comerţ și Industrie
Veneto, unde dl. Pareti a  prezentat
organizarea și funcţionarea acesteia, precum
și iniţiativele de cooperare internaţionale
derulate în ultimii ani. În regiunea Veneto
funcţionează 7 Camere locale, membre ale
Uniuni i. Calitatea de membru este
obligatorie, fiecare companie, plătind o
cotizaţie Camerei locale. Un procent de
2,17%din încasările Camerelor locale se
virează Uniunii.
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PROIECT ENTREPRO - a doua serie de cursuri

Camera de Comerţ și Industrie

Maramureș în  calitate de Beneficiar,
în parteneriat cu compania de training
și consultanţă S.C. All Consulting &

Training S.R.L. implementează în
perioada octombrie 2009 – aprilie
2011, proiectul:

<<ENTREPRO - 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
DEZVOLTAREA 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 Antre-
prenorială (5 zile) – exerciţii 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
calităţi i, managementul
comunicării, al resurselor
umane, al r iscuri lor,
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.

Președintele EUROMONTANA a vizitat Maramureșul
În data de 24 iulie a.c.

Andre Marcon, președintele
EUROMONTANA (asociaţia
europeană multisectorială pentru
cooperare și de dezvoltare a
teritoriilor montane) s-a aflat în
judeţul Maramureș. A fost însoţit
de prof. dr. Radu Rey,
președintele Forumului Montan
Român, de președintele filialei
maramureșene a Forumului, ing.
Costel Bucur, de dr. Ioan Banc,
directorul general al DADR, de alţi
reprezentanţi oficiali din judeţ.

Andre Marcon a vizitat
Mănăstirea Bîrsana, Memorialul
Sighet, Cimitirul Vesel ș i
Mănăstirea din Săpânţa, precum

În cadrul acestui proiect, s-a
desfășurat la Centrul de Instruire și
Marketing al CCI Maramureș a doua
serie de cursuri:

- în perioada 12 – 16 iulie 2010
cursul Dezvoltare Antreprenorială

- în perioada 02 – 06 august 2010
cursul Management de Proiect

Pentru a doua serie de curs, au fost
selectaţi 18 participanţi.  Cursanţii
provin din rândul angajaţilor din
societăţile comerciale dar și din rândul
managerilor și al 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.

și localitatea Groșii Ţibleșului.
Oaspetele francez s-a întâlnit la
Groșii Ţibleșului cu președintele
Consiliului Judeţean, Mircea Man,
cu președintele Camerei de
Comerţ și Industrie Maramureș,

Gheorghe Marcaș (oaspetele fiind
prim-vicepreședinte al Adunării
Camerelor Franceze de Comerţ
și Industrie din 2001, deţinând
și alte funcţii înalte în Franţa,
dar și cea de primar al unei

localităţi franceze din 1989
încoace).

Tot la Groșii Ţibleșului s-a
întâlnit cu membrii ai filialei
judeţene a Forumului Montan, cu
care a avut o discuţie privind
promovarea munţilor României,
dezvoltarea integrată, durabilă și
calitatea vieţii în zonele de
munte de la noi.

Andre Marcon a fost ales
președinte al EUROMONTANA în
2008, în Elveţia. Sperăm că vizita
lui în România va avea efecte
benefice asupra reglementărilor
legislative viitoare privind
salvarea Munţilor României de la
pieire.
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COMPARTIMENTUL INSTRUIRE ȘI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Curs „FORMATOR”

CENTRUL ZONAL DE INFORMARE ÎN
DOMENIUL STANDARDIZĂRII MARAMUREȘ

NOUTĂŢI în atenţia managerilor

Standarde privind MANAGEMENTUL RISCULUI

În cadrul colaborării cu Camera de Comerţ și Industrie
a României,  în perioada 28 iunie - 08 iulie 2010, Camera
de Comerţ și Industrie Maramureș a organizat primul
curs de perfecţionare pentru ocupaţia FORMATOR, cod
COR - 241205.

Cursul s-a desfășurat la sediul CCI Maramureș și a
fost susţinut de către lectori autorizaţi de Ministerul
Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale.

În cadrul cursului au fost abordate diverse tematici,
dintre care: Pregătirea formării; Realizarea activităţii de
formare; Evaluarea participanţilor la formare; Aplicarea
metodelor și tehnicilor speciale de formare; Marketing-
ul formării; Proiectarea programelor de formare;
Organizarea programelor și a stagiilor de formare;
Evaluarea, revizuirea și asigurarea calităţii programelor
și a stagiilor de formare.

La curs au fost înscriși și au absolvit un număr de 20
persoane, la finalul căruia absolvenţii au primit un
certificat de absolvire cu recunoaștere naţională, eliberat
de Ministerul Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale și
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Dacă afacerea dumneavoastră
este în plină ascensiune nu uitaţi,
concurenţa este pe urmele dvs.

Să nu fiţi sigur că mâine nu veţi
avea probleme concurenţiale!

De aceea trebuie să identificaţi din
timp riscurile la care este expusă
firma dvs. pentru a  putea să evitaţi
efectele negative ale acestora sau
chiar să puteţi folosi riscul în
avantajul dvs.

Pentru a veni în ajutorul dvs., CCI
Maramureș vă poate pune la dispoziţie
instrumentele utile și anume:

 SR ISO 31000:2010,

Managementul riscului. Principii și

linii directoare

Toate activ ităţ i le unei f irme/
organizaţii implică riscuri. Firmele
gestionează riscul prin identificarea și
analizarea lui, apoi evaluează dacă
acesta trebuie modificat prin tratarea
lui în vederea îndeplinirii criteriilor de
risc. Pe parcursul acestui proces,
firmele comunică și se consultă cu
părţile interesate, și monitorizează și
verifică riscul și mijloacele de control
care modifică riscul pentru a se

asigura că nu este necesară o tratare
ulterioară a riscului. Standard
internaţional ISO 31000:2010 descrie
detaliat acest proces sistematic și
logic. Acest standard internaţional
recomandă firmelor să dezvolte, să
implementeze și să îmbunătăţească
continuu un cadru organizaţional al
cărui scop este integrarea procesului
de management al riscului în procesele
de conducere, de strategie și
planif icare, de management, de
raportare ca și în politicile, valorile și
cultura întregii firme. De asemenea el
furnizează principiile și liniile directoare
pentru gestionarea oricărei forme de
risc într-o manieră sistemică,
transparentă și credibilă, din orice
domeniu și orice context.

SR GHID ISO 73:2010,

Managementul riscului. Vocabular

Acest ghid se referă la domeniul
general al managementului riscului.
Termenii prezentaţi sunt referitori la:
risc; managementul riscului; procesul
de management al r iscului;
comunicare și consultare; context;
estimarea riscului; identif icarea
riscului; analiza riscului; evaluarea

riscului; tratarea riscului; monitorizare
și măsurare.

Oferta de preţ:
� SR GHID ISO 73:2010 -

Managementul riscului. Vocabular -
54,54RON (inclusiv TVA)
� SR ISO 31000:2010 -

Managementul riscului. Principii și linii
directoare - 60,90RON (inclusiv TVA)

Dacă sunteţi interesaţi să cumpăraţi
aceste standarde transmiteţi c-da dvs.
însoţită de OP (contul BANC POST Baia
Mare - RO87 BPOS 2500 3069 593
ROL01 sau contul BRD-GSC Baia Mare
- RO67 BRDE 250S V145 6590
2500.) sau plătiţi direct la casieria CCI
Maramure�, et. III, cam. 11, și vă
furnizăm standardele imediat.

Informaţii suplimentare la Centrul
Zonal de Informare si Vânzare în
domeniul standardelor din cadrul CCI
Maramure� et. 3, cam. 9, tel. 0262-
221510, 0362-405303, fax 0262-
225794 e-mail: cci_mm@ccimm.ro.
Persoană de contact: Mihai l
MĂRĂȘESCU, 0729-222233.
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și urmări mult mai grave și mai costisitoare
în pierderi umane și materiale.

Care sunt cauzele care au condus la
agravarea efectelor în aceleași condiţiuni  faţă
de cele manifestate în ţările vecine, aflate în
zonele temperate excesive ca și noi?

Lipsa unei politici și a unei strategii pe
termen mediu și lung privind protecţia
mediului înconjurător care să includă
regularizarea râurilor și Dunării pe întreg
teritoriul ţării. În România cca. 900.000
de persoane locuiesc în zone cu risc ridicat
de inundaţii și 88.000 de locuinţe, prin
amplasarea lor pe malul râurilor, sunt în
pericol de a fi distruse de ape. De asemenea,
zeci de mii de hectare de teren agricol, mii
de km de drumuri, șosele, căi ferate sunt în
pericol de a fi inundate, avariate și/sau ca
urmare a calamităţilor naturale, dar și a
încălcării prevederilor legale privind
respectarea normelor și normativelor de
construire. România are nevoie de un program
naţional de regularizare și gospodărire a
râurilor care să conducă la eliminarea sau
diminuarea efectelor inundaţiilor ciclice și
totodată a secetei, prin păstrarea la parametri
proiectaţi a lacurilor de acumulare existente
sau a celor nou construite. Acest program
există, dar el a fost abandonat și ceea ce era
deja construit a fost distrus. El trebuie reluat
și completat cu râurile care nu au fost cuprinse
în programul existent.

La această neglijenţă crasă, privind
respectarea programelor de regularizare a
râurilor și protecţia mediului, s-a adăugat
în cei 20 de ani jaful din exploatările
forestiere, la care nu s-au respectat condiţiile
minim obligatorii impuse de lege pentru
exploatarea fondului forestier și de regenerare
și reîmpădurire de către „beneficiarii” masei
lemnoase exploatate. Această „radere” de
suprafeţe întinse de păduri, nu numai din
zonele de munte și subcolinare, aflate mai
ales în zonele cursurilor superioare ale
râurilor din lanţul Munţilor Carpaţi, ci și
din alte zone împădurite, au permis creșterea
debitelor râurilor peste limita de siguranţă
în condiţiile de averse sau căderi pronunţate
de precipitaţii, peste mediile anuale și locale.
În anotimpul „obișnuit” de dezgheţ de

primăvară combinat cu ploi frecvente și cu
cantităţi sporite, România s-a confruntat de-
a lungul anilor cu inundaţii, dar care nu ar fi
avut un efect catastrofal dacă râurile în zonele
superioare ar fi fost întreţinute, gospodărite
și administrate atât de instituţii de stat
abilitate cu gospodărirea râurilor cât și de
primării care trebuiau să  respecte programele
naţionale, regionale și locale stabilite prin
planurile de stat, prin actele normative
destinate, pe bazine hidrografice a marilor
râuri ale ţării.

În urmă cu 2 decenii, legile, actele
normative, regulile stabilite, erau respectate
și executate de către administraţiile locale,
regionale sau naţionale care erau conduse de
personal profesionist, numit pe baza unor
teste și CV-uri care dovedeau capacităţile de
a conduce și executa sarcinile stabilite prin
lege. Administraţiile locale, judeţene și
regionale erau responsabile de modul în care
erau întreţinute vadurile și văile râurilor, de
la izvoare până la vărsarea lor ca afluent în
Dunăre sau prin aceasta, în Marea Neagră.
Sancţiunile aplicate acelor persoane fizice,
juridice sau instituţiilor erau drastice și se
aplicau inclusiv cele penale sau cu recuperarea
obligaţiilor civile. Malurile râurilor,
bazinele, pădurile și alte lucrări hidrotehnice
sau funcţionale, vadurile de trecere, plantaţiile
și zonele riverane stabilite prin lege sau acte
normative erau respectate și conforme cu
prevederile legale: România a fost
considerată un model pentru multe alte ţări
europene, mai ales cele vecine nouă. Exceptând
marea inundaţie din 1970, care s-a soldat cu
victime omenești și pierderi materiale,
România nu a mai avut inundaţii catastrofale,
ca cele din ultimele decenii.

Dacă ne oprim, ca exemplu, la Dunăre,
aceasta de-a lungul ultimelor secole, a fost
nu numai un motiv de inspiraţie pentru poeţi,
compozitori, pictori și scriitori din ţările
riverane, care o descriu ca o binefacere pentru
popoarele riverane, denumindu-o „Dunărea
Albastră”, o Dunăre cu apă curată, o cale de
legătură între popoarele celor 7 state și 3
capitale de stat europene. Ea a fost și calea
fluvială europeană de transport de mărfuri
care în secolul trecut prin construirea
Canalului Dunăre - Marea Neagră și a
Canalului Main Rin cu Marea Nordului, a

reușit să unească pe calea apei Constanţa –
România cu Rotterdam – Olanda. Dar,
Dunărea are și o altă importanţă economică,
pentru piscicultură și de turism și mai ales
pentru producţie de hidroenergie.

Dar, acum, în secolul nostru, declarat și
„secol al ecologiei”, Dunărea, datorită unor
neglijenţe condamnabile a devenit un colector
de „gunoaie” ale unei părţi din Europa
riverană, la care contribuie Ucraina, Slovacia,
Ungaria, Serbia, Bulgaria și România. Nu
este de neglijat contribuţia adusă de râurile
românești, care este reprezentativă și
contributivă la  inundaţiile din partea riverană
a României.

Toate aceste inundaţii ciclice a râurilor și
a Dunării, care se repetă an de an, și de multe
ori, de 2-3 ori pe an, au devenit „o pacoste”
pentru România, provocându-ne pagube
economice, materiale și umane uriașe. Pentru
a preveni aceste nenorociri a existat un
program de regularizare atât a cursurilor
râurilor interioare cât și a malurilor românești
ale Dunării, precum și construirea unor lacuri
de acumulare, îndiguite, ecluzarea
comunicaţiei fluviale, pentru a asigura
„deversarea” controlată a debitelor mari,
eliminând inundaţiile catastrofale, dar și a
utilizării acumulărilor de apă pentru irigaţii,
piscicultură și producere de energie
hidroelectrică.

În perioada anilor ’70 din secolul trecut,
ca urmare a inundaţiilor catastrofale din mai
1970, România a elaborat și aprobat un
program naţional pentru regularizarea și
gospodărirea râurilor Olt, Siret, Mureș,
Someș, Prut și pentru Dunăre. S-au realizat
o bună parte din proiectele referitoare la
Dunăre prin construirea Porţilor de fier 1 și
2, cursul Oltului – pe porţiunea cursului
Oltului mijlociu și inferior pe Someș, Mureș
și Crișuri, Bega ș.a., dar și de pe Prut, Siret
și Argeș – lucrări începute unele finalizate,
altele întrerupte și apoi părăsite după
decembrie 1989, din lipsă de decizie politică
și care ne-au condus la cele întâmplate în
ultimii 20 de ani.

Ce s-a întâmplat cu programele naţionale
amintite mai înainte, după decembrie 1989?
S-a ales „praful” de ele. Ba, mai mult, au
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fost distruse, unele din lucrările realizate au fost însușite sau furate
de cine a vrut. Au dispărut echipamentele de irigaţii, lucrările de
aducţiune și canelele de colectare, clădirile și obiectivele de conducere,
administrative și a staţiilor de pompare, fără ca instituţiile statului
să reacţioneze și să acţioneze în oprirea distrugerii lor prin jaf. O
dată cu acestea, la nivel politic, încet dar sigur, a fost abandonat și
conceptul de prevenire pe termen mediu și lung a inundaţiilor, a
secetelor și a altor urmări catastrofale provocate de fenomenele naturale
excesive ce se desfășurau sau se previzionau să apară, precum și rolul
determinant în dezvoltarea economiei pe termen mediu și lung. Nimeni
nu a fost tras la răspundere. Acest atentat la securitatea naţională a
economiei și a spaţiului român nu a fost preocuparea permanentă și
insistentă a niciunui dintre președinţii sau a guvernelor care au fost
sau sunt la conducerea ţării. Singura misiune pe care aceștia și-au
asumat-o a fost aceea de „a vizita”, mai mult în scop propagandistic
și de obţinere de capital politic, zonele calamitate, în ţinută de
lucru sau de gală,  însoţiţi de televiziuni și jurnaliști, promiţând,
fără acoperire, „viitorul luminos ce se va construi după și ca urmare
a inundaţiilor”

La acest act de vandalism economic și politic semnalat și
„realizat”, mai ales prin furt și jaf al pădurilor seculare, a perdelelor
de protecţie din zonele de șes, adăugăm și pădurile private restituite
adevăraţilor proprietari expropriaţi de comuniști sau a celor „făcuţi”
proprietari, prin hotărâri judecătorești duplicitare, care au fost
notificate „cu acte în regulă” de către noua noastră justiţie
postdecembristă. Suntem singura ţară fost socialistă care am restituit
proprietăţi pe lângă cele naţionalizate de regimurile comuniste, dar
și pe cele care erau soluţionate de legi și clasate prin acte indubitabil
încheiate și aprobate de regimurile din România dinainte de 1945,
ca bunuri trecute în patrimoniul statului român.

Dar, la acest potop din vara 2010, mai adăugăm și „potopul
economic și social” care a venit peste poporul român. Începând cu 1
iulie a.c, ca urmare al aplicării unor măsuri anticriză, care au avut
un pronunţat caracter antisocial. Ne vom opri asupra creșterii TVA-
ului de la 19% la 24%, reducerea salariului întregului personal
bugetar cu 25%, reducerea de personal bugetar cu câteva zeci de mii
de salariaţi și Ordonanţa de Urgenţă care se referea la luarea unor
măsuri de austeritate cerute/impuse de Acordul cu FMI ș.a.

Nu contestăm necesitatea aplicării unor măsuri de austeritate.
Ele au fost necesare pentru a rezolva multe din inechităţile create
de-a lungul celor 2 decenii ale tranziţiei, prin care guvernele,
parlamentele și chiar președinţii au căutat să obţină capital politic,
mai ales în masa de funcţionari publici, prin acordarea unor
recompense, precum și majorări de salarii, dar și prin creșterea
numerică, dublându-se fizic și triplându-se salarial. Criticabil în
aplicarea unor măsuri este modul în care acestea au fost luate toate
la pachet, aduse/aruncate ca „un potop” pe capul contribuabililor,
cum a fost majorarea TVA-ului, fără un discernământ și o analiză
punctuală și o prezentare motivată. Toate aceste măsuri de austeritate
sau unele dintre ele, puteau să fie evitate sau diminuate. În cei 20

de ani nimic din aceste inechităţi nu se făceau fără să nu fie cunoscute
de oamenii politici și fără să existe interes pur politic și de capital
politic electoral. Funcţionarii au fost și sunt o masă de manevră
electorală. Cauzele care au adâncit criza în România au fost: lipsa
unor programe de tranziţie și dezvoltare economică clare,  pe termen
mediu și lung; a unor programe și proiecte de reformă structurală,
dar de finanţare prin eforturi proprii, atunci când economia „duduia”;
neutilizarea ajutoarelor financiare oferite de UE, majoritatea
nerambursabile din perioada de preaderare; neutilizarea unor credite
alocate de Banca Mondială, de FMI sau de Băncile Europene sau de
alte state, inclusiv ale Chinei, disponibili să investească în noi. Din
cauza nerealizării reformelor structurale în toate domeniile de
activitate: economică, socială, juridică, legislativă etc., acestea au
fost înlocuite cu măsuri politicianiste cu oferte de mituire a
alegătorilor în campaniile electorale. Cu toţi  „ne-am simţit bine în
„mâlul tranziţiei” când „s-a creat” o clasă politică bogată, plină
„de miliardari de carton”și de „ţepari” care s-au folosit de lipsa sau
existenţa unor legi dubioase sau a aplicării în interes propriu a unor
prevederi legale care sancţionau dur omul de rând, penal și civil
pentru însușirea cu știinţă sau fără știinţă a bunurilor care nu le
aparţineau, dar nu și pe unii politicieni sau acoliţi ai acestora care
beneficiau de imunitate. Dacă media sau vreun funcţionar cinstit
(mai rar) au semnalat înavuţiri pe căi nelegale de către unii dintre
aceste specimene, sesizările sau trimiterile în instanţă erau amânate
la calendele grecești sau erau soluţionate în temeiul unor așa-zise
prevederi constituţionale perimate din perioade anterioare anului
1945, mergând până în secolul al XVIII-lea și al XIX-lea, anterior
perioadei comuniste, unele pretenţii susţinute cu „acte contrafăcute”,
legalizate de unele organe ale administraţiei locale sau naţionale și
confirmate cu „acte juridice”, de autentificare. România este ţara în
care există corupţie dar fără corupţi, hoţi dar fără să fie condamnaţi
sau cu condamnaţi la ani grei de detenţie, dar care au dispărut din
ţară, în lumea largă. Toate aceste mânării politice ne-au adus în
situaţia de ţară aflată în pragul falimentului financiar, nu atât din
cauza crizei economice și financiare mondiale, ci din proasta,
incompetenta conducere politică și administrativă, dar și datorită
dorinţei de îmbogăţire pe căi ilicite a unor membri ai clasei politice
sau a „capitaliștilor” născuţi peste noapte din foștii activiști de
partide, din salariaţi ai structurilor serviciilor speciale din securitate
și din interne, din unii conducători din ministerele economice sau
din  de firme din comerţul exterior, din întreprinderile industriale și
bancare  din România socialistă și alţi „foști”

Iată de ce potopul din vara anului 2010 este unul mai complex și
complet, unul natural trimis de Cel de Sus, care s-a combinat cu cel
politic și social, dar cu efecte economice dezastruoase pe termen
mediu și lung pentru România.

Ambele potopuri au lăsat mult „mâl”, care necurăţat din viaţa
noastră materială, dar și din sufletul românilor, va avea efecte
neașteptate și nedorite de nimeni. Rămâne ca toamna ce urmează și,
mai ales iarna ce va veni să lămurească și să limpezească „tulburarea”
creată de potopul din această vară, din natură și din viaţa politică și
socială a României.
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ALFA SOFTWARE S.A.

Sediu central:

Zalău
Puncte de lucru:

Cluj-Napoca, București
www.asw.ro

ASiSplus ERP este sistemul informatic
integrat pentru implementarea căruia a
optat conducerea Direcţiei Regionale
Drumuri și Poduri Cluj. Alegerea făcută
vine ca urmare a existenţei componentei
on-line ASiSria în cadrul ERP-ului
ASiSplus, dar și a colaborării de lungă
durată cu compania de IT - ALFA
SOFTWARE S.A.

“Am căutat o soluţie care să
corespundă nevoii noastre de a urmări
cât mai bine proiectele în desfășurare la
nivel de Regională. Aceasta însemna să
avem informaţii în timp real de la cele 7
secţii ale Regionalei, iar secţiile să
colecteze eficient informaţiile de la
districtele din componenţa lor. Tehnic
vorbind, ceea ce căutam părea un
deziderat costisitor și deci, greu de atins,
având în vedere situaţia economică
dificilă cu care ne confruntăm și noi. Dar
soluţia celor de la ALFA SOFTWARE a
convins nu doar prin costurile deosebit
de reduse pe care a trebuit să le
suportăm, ci și prin tehnologia de vârf
propusă.” a afirmat dna Zoiţa Bumb,
Director Adjunct Economic la D.R.D.P.
Cluj.

D.R.D.P Cluj  are ca obiectiv major
administrarea reţelei de drumuri și poduri
din partea de nord-vest a ţării, Regionala
fiind alcătuită din 7 secţii (Alba-Iulia,
Baia-Mare, Bistriţa, Cluj, Oradea, Zalău,
Satu-Mare) și 56 de districte. Datorită
dispersării activităţii în cele 56 de
districte ale Regionalei, se căuta o soluţie
informatică care să permită colectarea
și transferul datelor în timp real la sediul

Direcţia Regională de Drumuri și Poduri Cluj a ales
componenta de ERP online de la Alfa Software S.A. - ASiSria

central, dar o astfel de soluţie presupunea
în mod tradiţional achiziţionarea și deci
construirea unei  reţele extinse de servere
și calculatoare, implementarea la fiecare
district a sistemului integrat și nu în ultimul
rând, o perioadă lungă de timp în care
activitatea personalului ar fi fost afectată
de procesul de implementare. “Cât privește
transmisia de date, propunerile clasice au
vizat  realizarea ei prin remote desktop
connection sau prin replicare. Echipa de la
ALFA SOFTWARE a venit însă cu o altfel de
propunere: transmisia de date să se
realizeze prin Internet, prin intermediul
componentei ASiSria. Acest lucru înseamnă
în mod automat economie de resurse pentru
infrastructura IT, tehnologie de vârf și timp
scăzut pentru implementare.”

ASiSria este o componentă a sistemului
integrat ASiSplus care permite operarea de
documente primare la punctele de lucru
ale companiilor. Caracteristicile de bază ale
acestei componente sunt faptul că ea
rulează într-un browser de Internet pe
calculatoarele client fără să necesite
instalare, se conectează la baza de date
ASiSplus, iar operarea prin ASiSria direct
pe serverul central (de la sediu) dă efect în

timp real asupra bazei de date.
“Pentru D.R.D.P. Cluj s-a hotărât

implementarea ERP-ului ASiSplus la
sediul central din Cluj-Napoca și
conectarea prin intermediul ASiSria a
districtelor la baza de date centrală. În
ASiSria, districtele au acces la modulele
de: Contabilitate, Gestiune stocuri și
Costuri, în care se face operarea propriu-
zisă, dar și la  partea de Rapoarte,
specifice (pe district sau sectie) sau
generale, unde este cazul. De asemenea,
ne propunem ca în cel mai scurt timp,
soluţia ASiSria pentru D.R.D.P Cluj să
includă și modulele de Salarizare,
Urmărire Contracte și Management
Mașini.  ” Dudaș Gheorghe, Director
Tehnic ALFA SOFTWARE S.A.

Avantajele componentei ASiSria:
· Este dezvoltată în tehnologie de

ultimă generaţie (Rich Internet
Application);

· Elimină costurile de rulare la
distanţă;

· Necesită o conexiune de Internet
obișnuită;

· ASiSria este independentă de
browser-ul de Internet și de sistemul
de operare;

· Elimină costurile de instalare și
configurare;

·  Are o interfaţă rapidă și
ergonomică, fără a reduce din
funcţionalităţile ASiSplus;

Securitatea e asigurată de
mecanisme de criptare avansate și de
drepturile de conectare la server.

În data de 8 iulie 2010 la Centrul de Instruire și Marketing, CCI
Maramureș a organizat, în colaborare cu firma  de consultanţă
ORGMAN S.R.L., o întâlnire cu operatorii economici locali cu tema
„Oportunităţi de finanţare pentru IMM”. La întâlnire au participat ca
invitaţi și reprezentanţii instituţiilor implicate în procesul de finanţare a
IMM, și anumite bănci, OTIMMC Biroul de consiliere Maramureș,
DGFP, Oficiul Teritorial al Concurenţei.

Cu ocazia întâlnirii au fost
punctate principalele elemente care
trebuie avute în vedere la
conceperea, scrierea și, în cazul
acceptării spre finanţare, implementarea în bune condiţiuni a unui proiect de
succes. Cu o experienţă de peste 12 ani în activitatea de consultanţă firma
Orgman SRL a adus în atenţia participanţilor la întâlnire, pe lângă informaţiile
legate de programe de finanţare active și soluţiile de rezolvare a problemelor
care au apărut în diferite etape ale proiectelor proprii sau celor realizate
pentru clienţi. Prin exemplificările făcute pentru diferite tipuri de proiecte
întâlnirea s-a dovedit un prilej deosebit de schimb de bune practici.

Oportunităţi de finanţare pentru IMM
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CERERI

� Firmă atestata ANRE, execută

lucrări de instalaţii electrice 0,4-20kV;

110-400 kV. Dorește asocierea cu o

firma românească sau din străinătate

în vederea efectuării de lucrări electrice,

construcţii, etc. (1007)

CERERI

CHINA

� Solicită cherestea. (5137)

CIPRU

� Solicită încălţăminte pentru copii,

bărbași, femei. (5130)

� Solicită mobilă. (5131)

�  Solicită îmbrăcăminte pentru

femei, barbaţi și copii. (5135)

FRANŢA

� Solicită produse piscicole (mare și

apă dulce) proaspete sau congelate,

destinate pieţei comunitare. S-a creat

o societate în România și dorește să

lucreze, pe baza unui contract de

comision, cu societăţile românești care

doresc să exporte produse piscicole în

UE. (5128)

� Solicită cherestea de brad pentru

șarpantă, cofraje și diverse dimensiuni

de scânduri. (5129)

� Solicită case din lemn și rulote din

lemn. (5132)

� Solicită carne de pui congelată de

1 kg, 1.1 kg, 1.2 kg. (5133)

� Solicită cherestea de brad pentru

șarpantă, cofraje și diverse dimensiuni

de scânduri. (5134)

� Solicită case din lemn și rulote din

lemn. (5138)

JAPONIA

�  Solicită cherestea și bucăţi de

trunchi de stejar și frasin. (5136)

• • • • • Din Maramureș

• • • • • Din străinătate


