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20 de ANI - Împreună pentru afacerea Dvs.!
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș

Busola Dvs. în afaceri!
În data de 17 septembrie 2010,

Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș a serbat la Centrul de
Instruire și Marketing 20 de ani de
la înfiinţarea sa.

La acţiune au participat 150 de
invitaţi de pe plan local, naţional
și internaţional.

Au participat ca invitaţi de
onoare personalităţi ale vieţii
publice locale, regionale și
naţionale, delegaţii la Forumul
Asociaţiei CCI din Euroregiunea
Carpatica, membri ai Camerelor
de Comerţ ai ERC, membri
fondatori, parteneri, colaboratori,
prieteni și colegi ai CCI
Maramureș.

Festivităţile au început cu un

Eveniment festiv

1990 - 2010

cuvânt de bun venit din partea
Dlui. președinte Gheorghe Marcaș,
urmat de o scurtă prezentare a
istoriei CCI Maramureș.

Un film de cca. 25 de minute a
fost proiectat pe ecran și a marcat
principalele realizări ale Camerei
în cei 20 de ani de activitate.

Au fost rostite scurte alocuţiuni
de  către conducerea Prefecturii,
Consiliului Judeţean, CCI a
României - decanul de vârstă al
parlamentului României, CCI a
Ungariei, CCI București, CCI
Bistriţa-Năsăud, parlamentari și
alţi invitaţi.

Din partea Camerei de Comerţ
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Starea economiei
judeţului Maramureș

2009 - Partea I

Anul 2009. An în care
Președinţia, Parlamentul și
Guvernul a recunoscut și declarat
public că România se află în plină
criză economică și financiară, e
drept cu o întârziere de 6-7 luni.
Anul 2009  a fost an electoral
prezidenţial. Dar, aceasta a  fost,
de fapt, numai o recunoaștere,
pentru că cei îndrituiţ i prin
Constituţie – Parlamentul și
Guvernul nu au stabilit niciun
program de măsuri politico și
economico-financiare care să
conducă la diminuarea sau
lichidarea efectelor crizei. Singura
măsură politică, economică și
financiară luată la nivel executiv la
iniţiativa și insistenţa președintelui
României, a fost aceea a semnării
a unui Acord cu FMI, UE și Banca
Mondială, de sprijin financiar
multilateral de 20 de miliarde de
euro, având ca obiectiv ameliorarea
căderii fluxurilor de capital privat
către România și de a implementa
măsurile de politică economică
pentru reducerea dezechilibrelor
fiscale și consolidarea sistemului
financiar în scopul asigurării și a
unor cheltuieli bugetare cu salariile
și pensiile de stat. Ne așteptam ca
„presimţirea” Președintelui ţării,
care compara sprijinul financiar ca
„o centură de siguranţă”, care „va
ajuta România să plutească în
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Starea economiei judeţului Maramureș 2009 - Partea I

actuala criză”, într-adevăr să ne ajute
să ne facem „lecţiile pe linie politică,
la nivel legislativ și executiv, astfel ca
să ieșim din criză și din recesiune până
la sfârșitul anului 2009. Dar, nu s-a
realizat această dorinţă din lipsa unei
decizii politice clare și hotărâte și a
unei susţineri executive din partea
guvernului format din PSD și PD-L care
împreună reprezentau o majoritate
confortabilă în parlament.

Pe tot parcursul anului 2009 situaţia
economică și financiară a României a
fost puternic afectată și de o criză
politică, de o lipsă crasă de acţiuni și
măsuri de decizie politică care să
conducă la determinarea ieșiri i
economiei României din criza
economică și f inanciară și din
recesiune datorită sprijinului financiar,
dar și prin forţe proprii sau cu ajutorul
unor credite susţinute de stat. Cel mai
lovit sector din economia românească,
ca urmare a crizei și recesiunii a fost
al IMM din care au dispărut peste
150.000 de firme.

Nimic nu s-a prevăzut și cheltuit
pentru sprijinirea mediului de afaceri
și în special pentru firmele aflate în
jenă financiară din cauza datoriilor
statului către acestea.

Astfel, România a închis anul 2009
în parametri negativi la toţi indicatorii
macroeconomici cantitativi și calitativi,
marcând cea mai mare contracţie
economică din ţările UE. PIB s-a
contractat ajungând la valori negative
de -7,8%, rata anuală a inflaţiei a ajuns
la 4,7%, deficitul de cont curent a
înregistrat o ajustare descendentă
semnificativă de la 12,4% din PIB la
aproximativ 4,5%, datoriile statului
faţă de firmele românești se ridică la
peste 1,9 miliarde lei. Astfel, statul
devine cel mai mare datornic, blocând
prin această datorie, achitarea
obligaţiilor către stat și sectorul privat,
inducând un blocaj f inanciar în
economia ţării.

La nivelul judeţului Maramureș criza
economico-financiară s-a manifestat în
aceeași parametri, în creșteri negative
ca și la nivelul ţării.

Redăm în continuare principalii
indicatori economici la nivel de judeţ,

preluaţi din raportul anului 2009,
difuzat de D.J. S. Maramureș:
producţia industrială în 2009 a fost
mai mică comparativ cu 2008 cu 9%,
iar cifra de afaceri cu 1,4%; investiţiile
au înregistrat o scădere cu 11,9%;
lucrările de construcţii ai crescut cu
6,8%; exporturile și importurile de
mărfuri au fost mai mici cu 20,7%,
respectiv 26,9%; cazarea turistică a
fost mai mică cu 1%; numărul
salariaţilor a fost în creștere cu 5708
persoane (+6,5%) faţă de 2008.

Din datele statistice de mai sus
rezultă că și judeţul nostru s-a menţinut
pe trend descrescător la principalii
indicatori economico-sociali.

Anul 2009, an de referinţă pentru a
XVII-a ediţie a Topului Firmelor din
Maramureș, rămâne să confirme o
selecţie cu un specific aparte de ediţii
anterioare. Candidaţii la acest Top sun
firmele care au reușit să
supravieţuiască crizei economice și
financiare, recesiunii din 2009.
Aceste firme au dovedit că si-au
consolidat activităţile de-a lungul anilor
și că sunt capabile să înfrunte și să
existe și în condiţii de austeritate
economică și financiară sau de
contracţie a economiei interne și
externe a ţării.

În acest an, 2009, au participat
1540 de firme, mai puţin decât în
2008, an de referinţă și ultimul an al
boom-ului economic al României. Am
pierdut 11,27% din firme, prin
falimentare, suspendare de activitate,
insolvenţă etc. Din cele rămase, Topul
Firmelor din România, organizat de
sistemul cameral, în baza metodologiei
unice la nivel naţional și judeţean a
selectat pe cele mai bune din cele mai
bune societăţi comerciale. Așa cum
am procedat și la ultimele topuri și de
această dată au participat la
competiţie toate firmele, exceptând:
Grupurile de Interes (GIE), societăţile
bancare, de creditare, asigurare și
reasigurare, intermedieri financiare și
de investiţii financiare.

În urma triajului efectuat de softul
Topului, au rămas să se bucure de
aprecierea unanimă, 138 de firme
care s-au clasificat, în funcţie de
punctajul reieșit din calcul, pe locurile
1, 2 și 3,  din cele 12.123 candidate

(13,88%). Cred că cifra este
convingătoare și acoperă afirmaţia că
sunt intr-adevăr cele mai reprezentative
firme în domeniul lor de activitate și
grupa lor de mărime.

Topul firmelor din sistemul nostru,
se întocmește pe baza de date
furnizată de Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului și de către MFP.
De aceea, acest Top se bazează pe
acte publice, controlabile și controlate
de instituţiile abilitate și de orice
persoană fizică dau juridică care din
obligaţia legală sau din dorinţa de
cunoaștere accesează această bază de
date.

Prin obligaţiile ce emană din Legea
335/2007, Sistemul Cameral din
România, în temeiul articolului 4, litera
m care prevedea „organizează anula
Topul firmelor. În statutul cadru al CCI
teritoriale la articolul 6, alineat 10, se
prevede 2elaborează anual un raport
privind starea economie judeţului.

De aceea, Topul firmelor constituie
un prilej pentru Camerele de Comerţ
și Industrie din România, ca pe lângă
organizarea Topului și a manifestărilor
prilejuite de aceste eveniment, să
organizeze o informare publică a stării
de sănătate a economiei judeţului,
impl icit a economiei naţionale,
întocmită pe baza informaţiilor și
datelor oferite de bilanţurile de venituri
și cheltuieli, de profit și pierderi,
raportate de firme sub semnătură.
Sunt acte care vin din lumea reală a
economiei, aceea aducătoare de
venituri la bugetele de stat și locale.

Astfel, și noi, cu ocazie festivităţilor
prilejuite de sărbătorirea firmelor din
Top, facem o informare economică.
Toate datele curente ale anului 2009le
raportăm la anul de bază 2008. Să
vedem cum s-au prezentat firmele
maramureșene în 2009, primul an în
plină criză economică și financiară și
de recesiune în economia
românească.

Analizând și prezentând situaţia
globală, pe judeţ, a principalilor
indicatori economico-f inanciari
constatăm următoarele:

- Numărul total de societăţi

comerciale care au predat BVC a fost
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Forumul Asociaţiei Camerelor de Comerţ și Industrie
din Euroregiunea Carpatica

Joi, 16 septembrie a.c., s-a desfășurat la Baia Mare Forumul
Asociaţiei Camerelor de Comerţ și Industrie din Euroregiunea
Carpatica. Acţiunea a fost organizată la sediul Camerei de Comerţ
și Industrie Maramureș și a fost prezidată de dl. Marcaș Gheorghe
președintele CCI Maramureș care deţine până la data de
31.12.2010 și președinţia Asociaţiei Camerelor de Comerţ și
Industrie din ERC.

La forum au participat d-nii  Vasyl Liahovici - președinte  și M.
Roșca din partea Camerei de Comerţ și Industrie Cernăuţi (Ucraina),
Dl. Tamas Bihall - președinte și Dna. Anna Baan Szylagiyne - secretar
general din partea CCI Borsod-Abauj-Zemplen (Ungaria), Dna.
Daniela Culic - director general CCI Satu Mare, Dl. Badea
Constantin - director general CCI Bihor, Dl. Marcaș Gheorghe -
președinte și Dl. Tuș Florentin - secretar general CCI Maramureș. În
calitate de invitat, la lucrările Forumului a luat parte și Dl. Andras
Sziraki - președintele CCI Jasz-Nagykun-Szolnok (Ungaria).

S-au dezbătut probleme legate de activitatea Asociaţiei
Camerelor de Comerţ și Industrie din Euroregiunea Carpatica în
anul 2010, proiecte de colaborarea comune, propuneri de acţiuni
pentru calendarul 2011.

Concomitent s-a desfășurat și ședinţa Comisiei de Comerţ a
Euroregiunii Carpatica.

Concluziile desprinse în urma acestui Forum, vizează următoarele
aspecte:

- pentru o informare pertinentă și completă, se va solicita
secretariatului internaţional al Euroregiunii Carpatica o prezentare
completă a acestei structuri și a comisiilor ce funcţionează în cadrul
ei (îndeosebi Comisia de Comerţ), prezentare care va fi transmisă
ulterior tuturor CCI din Euroregiunea Carpatica. Acestea vor fi
invitate să se alăture în calitate de membri ai Comisiei de Comerţ
ca reprezentanţi a ţării din care fac parte.

- Asociaţia Camerelor de Comerţ și Industrie din Euroregiunea
Carpatica va funcţiona în continuare după actualul statut, membri
prezenţi acceptând ideea extinderii Asociaţiei și la nivelul celorlalte
Camere care în momentul de faţă nu fac parte din Asociaţie

- Site-ul Asociaţiei (www.tradecarp.com) va fi completat și
dezvoltat cu implicarea tuturor membrilor din Asociaţie. Acest
site, va fi promovat de către fiecare Cameră membră.

- Următoarea întâlnire a Camerelor de Comerţ și Industrie din
Euroregiunea Carpatica urmează să se desfășoare la Ujgorod –
Ucraina la finalul acestui an, când va avea loc și predarea mandatului
de președinte al Asociaţiei către președintele CCI Transcarpathia.

Toţi participanţii la Forum au luat parte a doua zi la festivităţile
ocazionate de aniversarea a 20 de ani de activitate ai Camerei de
Comerţ și Industrie Maramureș.

Cu acest prilej, le-au fost înmânate trofee, medalii aniversare și
diplome de excelenţă pentru contribuţia adusă la consolidarea și
dezvoltarea bilaterală între Camere.

Reuniunea Camerală Regională
În data de 3 septembrie 2010,

președintele CCI Maramureș dl.
Gheorghe Marcaș a participat la
Reuniunea Camerală Regională –
Euroregiunea Nord-Vest. Acţiunea s-
a desfășurat la sediul CCI Sălaj și s-a
înscris în ciclul reuniunilor organizate
la nivel naţional în toate cele 8
Euroregiuni. Evenimentul s-a bucurat
de prezenţa Excelenţei Sale dl. Mihail

Vlasov președintele CCI a României.
Tema reuniunii a fost: Instituţia

Camerei de Comerţ și Industrie din
România de astăzi: statut și
perspective. La întâlnire au mai
participat domnii Vasile Pădureanu-Pop
președintele CCI Sălaj, Ioan Micula
președinte CCI Bihor, Vasile Bar
președinte CCIA Bistriţa-Năsăud și
Ștefan Dimitriu președinte CCI Cluj.

În cadrul acestei întâlniri dl.
Marcaș a prezentat situaţia
economico-financiară a CCI
Maramureș și principalele servicii pe
care instituţia le prestează în folosul
comunităţii de afaceri.

Totodată Domnia sa a ridicat
problema necesităţii unui lobby activ
în privinţa Legii registratorului
comercial.
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La data de 03.09.2010, la Centrul
de Instruire și Marketing al Camerei de
Comerţ și Industrie Maramureș a avut
loc conferinţa de lansare a proiectului
„RURActiv” - Sprijinirea dezvoltării
sustenabile a antreprenoriatului rural
prin crearea unui mecanism de bune
practici, coerent și unitar, la nivelul
organizaţiilor reprezentative ale mediului
de afaceri din România.

Au participat și au luat cuvântul
reprezentanţii Camerei de Comerţ și
Industrie Iași, iniţiatorii proiectului, prin
d-na Oana Constantinescu - manager
proiect; Sorin Gheorghiu - asistent
proiect; Luciana Dascălu - expert relaţii
publice și organizare evenimente și
cursuri; reprezentantul Asociaţiei
Regionale a Întreprinzătorilor Nord-Est,
prin Dl. Mihai Susanu și Camera de
Comerţ și Industrie Maramureș prin
președintele CCI Maramureș, Dl.
Gheorghe Marcaș, în calitate de
parteneri în acest proiect.

“RURActiv” - Dezvoltarea antreprenoriatului rural
Printre alţi participanţi la

lansare s-au numărat
primari ai comunelor din
judeţul Maramureș,
reprezentanţi ai instituţiilor
deconcentrate din judeţ,
oameni de afaceri și
reprezentanţi ai mass-
mediei locale.

Proiectul este cofinanţat
din Fondul Social European
prin Programul Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, Axa prioritară 5,
“Promovarea măsurilor active de
ocupare” Domeniul major de intervenţie
5.2 “Promovarea sustenabilităţii pe
termen lung a zonelor rurale în ceea ce
privește dezvoltarea resurselor umane
și ocuparea forţei de muncă.

Valoarea totală a proiectului este de
9.551.076,64 lei, având o perioada
de implementare 30 luni, 01 iulie 2010

- 31 decembrie 2012.
În cadrul acestui

proiect, Camera de
Comerţ și Industrie
Maramureș, în calitate de
partener al Camerei de
Comerţ și Industrie Iași,
alături de Asociaţia
Regională a
Întreprinzătorilor Nord-Est
și Camera de Comerţ,
Industrie și Agricultură
Tulcea, va urmări crearea
și dezvoltarea unui

mecanism de bune practici in vederea
sprijinirii dezvoltării antreprenoriatului
rural, mecanism care va permite
implicarea acestor organizaţii, în mod
direct, în susţinerea dezvoltării durabile
a antreprenoriatului rural și
impulsionarea dezvoltării activităţilor
non-agricole prin dezvoltarea durabilă
a resursei umane.

În cadrul proiectului CCI Maramureș
va organiza cursuri și seminarii gratuite
în domeniile: iniţiere în afaceri, utilizare
calculatoare, limba engleză. Cei care
vor fi beneficiarii acestor cursuri sunt
persoane având domiciliul în mediul
rural - persoane ocupate în agricultura
de subzistenţă, persoane în căutarea
unui loc de muncă, persoane inactive,
șomeri, manageri și angajaţi. De
asemenea, CCI Maramureș va sprijini
campania de informare și conștientizare
a conceptului de antreprenoriat și va
contribui la elaborarea Ghidului de bune
practice destinat Camerelor de Comerţ
și Industrie din România.

COMPARTIMENTUL INSTRUIRE ȘI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

CURS INSPECTOR RESURSE UMANE
Datorită multiplelor solicitări, Camera de Comerţ

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

Cursul s-a desfășurat la sediul CCI Maramureș în
perioada 06 - 23 septembrie 2010 și a fost susţinut
de formatori autorizaţi de Ministerul Muncii,
Familiei și Protecţiei Sociale, cu  specializări
corespunzătoare programei de pregătire și cu o
pregătire pedagogică specifică formării profesionale
a adulţilor.

La invitaţia CCI Maramureș au răspuns firme din
diferite domenii de activitate cât și persoane fizice,

fiind prezenţi pe parcursul celor trei săptămâni, 18
participanţi.

Cursul s-a finalizat în data de 23 septembrie 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 cursului, sub coordonarea
lectorilor).

După promovarea examenului, absolvenţilor li se
eliberează certificate de absolvire cu recunoaștere
naţională, eliberate de Ministerul Muncii, Familiei și
Protecţiei Sociale și Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului și Sportului.
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Centrul de Instruire și
Marketing al CCI Maramureș a

găzduit în perioada 24-26
septembrie, ediţia a XVIII-a a

manifestării cu caracter general, internaţional
RIVULUS DOMINARUM. Desfășurată pe o
suprafaţă de 1600mp, Expo Rivulus
Dominarum a reunit 50 de firme din domenii
deosebit de diverse dintre care amintim:
producţie sticlă decorativă, șeminee, mobilă,
mobilier grădină, îmbrăcăminte, costume
schi, haine de piele, blănuri, materiale de construcţii, piatră ornamentală,
instalaţii Casa Verde, decoraţiuni interioare textile, servicii divertisment copii,
papetărie, cărţi, jucării, bijuterii, servicii de publicitate, produse software,
produse de artizanat, echipamente forestiere, mașini și echipamente
agricole, produse și servicii financiar-bancare și de asigurări, produse
profesionale de curăţat, ceramică decorativă, tablouri, cătină albă și
produse din cătină, costume populare, flori și chiar și servicii de cazare,
tratament și dresaj pentru câini.

În cadrul activităţilor conexe expoziţiei au fost organizate activităţi
distractive pentru copii, tombolă la standuri, minispectacole pentru
copii, ș.a.

EXPOZANŢI
4 - A SRL  –  Producător de șeminee -

Satu Mare Com. Odoreu, Str. Plopilor, nr.1
tel/fax  0261775165  www.semineuri4-a.ro

AKOYA PEARL SRL – distribuitor de
bijuterii semipreţioase – Baia Mare
0743579804

Alfa Software SA – Producător de
software specializat soluţii ERP – Zalău. str.
Simion Bărnuţiu, Bl A27, tel/fax: 0260662112,
0260612777, www.asw.ro

Aranka Ravai Nagy  - designer textil
ASIGURAREA ROMÂNEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE

GROUP SA – servicii de asigurări – Baia Mare 02622210526
ASOCIATIA SAHADA ROMANIA YOGA – București str. Odei 30

sector 4 – www.sahajazoga.ro
Banca Comerciala  FEROVIARA - SUC. BAIA MARE – servicii

bancare
BLUM ROMANIA SRL – producător de accesorii de bucătărie –

Otopeni, Str. Zborului nr. 2B,  Ilfov, Tel 0213512103, 0213512104,
0213512105, fax 0213512102 in Baia Mare prin Duke Experience SRL Str.
Bobalna, Nr. 7A, tel 0262212190

BRD Groupe Societe Generale BAIA MARE – servicii bancare –
www.brd.ro

Colegiul Tehnic Anghel Saligny – prezentarea proiectelor
„Campania Succesului Tău”  și “Family Friendly School” - Baia Mare,
Adresa str.Progresului nr.43, tel/fax 0262225803

Confstar SA – producător de confecţii pentru femei – Baia Mare, bd
Republicii nr 16  tel 0262-219776 fax 0262-
276365 www.confstar.ro

CORAMET IMPORT EXPORT SRL –
distribuitor de lacuri și vopsele pentru
construcţii – Baia Mare, str. Vasile
Alecsandri 72A, tel/fax 0262295894

DMC INTERNATIONAL  RO IMPEX –
distribuitor de fiare de calcat cu abur – Satu
Mare Odoreului 41A, tel 0361409311 fax
0361409312

Elsyline – firma de publicitate – Baia

Expo cu vânzare de bunuri de larg consum

Rivulus Dominarum® 2010
24 - 26 septembrie

Ediţia a XVlll-a

Mare, Bd. Republicii 13/9, Tel/Fax
0362401821, www.elsyline.ro

ENIGMA SRL – Distribuitor al firmei LEGO
prin Magazinul CUCUBAU – Baia Mare,
www.cucubautoystore.ro

Gini House – Pensiune canina - Lăpușel,
str. Unirii 204, jud. Maramureș;   Tel
0371303202; Fax 0362089989
www.ginihouse.ro

Grupul Ziariștilor Donatori de Sânge
IPD TEC SRL  - Firma de instalaţii sisteme

de încălzire ecologice (pompe de căldură, panouri  solare, încălzire în
pardoseală, încălzire în perete) – Farcașa, Independentei
45,Maramureș, Tel/Fax. 0362407738, www.ipd-tec.com

KOREXUS RO SRL – producător costume de schi – Baia Mare Aleea
Toamnei 2/14, tel 0362421939, fax 0362421940, www.korexus.ro

Lorencz – producător de plante ornamentale
MARA-LIBRIS SA – distribuitor de cărţi și produse de papetărie –

Baia Mare, bd București 59, tel 0262-221293 fax 026222049
MERNART PROD SRL – producător de tricotaje – Ploiești Șoseaua

Vestului 27, tel 0762695745
MEZOSTAHL HERNOKIRODA – producător sisteme metalice de

îmbinare - 4233 Balkány, Geszterédi u. 1.,
Tel./fax: +3642561093,+3642561094,
www.meyostahl.hu

MOBAM SA - Producător de mobilă din
lemn masiv – Baia Mare, bd. Unirii 21, tel/
fax 0262278217, www.mobam.ro

Moda in Piele – producător de haine
din blană – Baia Mare, B-dul Bucuresti 42,
tel 0262223763

NAGELIN SRL – firma de proiectare
construcţii și instalaţii – Baia Mare, str.
George Coșbuc 14A, tel 0262220110,

www.nagelin.ro
Nappaconf – Producător de haine din piele și blană – Sebiș, Str.

REPUBLICII 15, ARAD, tel 0257310151
NOVISTAR SRL – Distribuitor produse profesionale de curăţenie –

bd. București Nr.27A Sc.1, et.II, Ap.11, jud. Maramureș, Baia Mare, tel
0722387300 Fax0262216130

Odeșteanu Alexandru  – producător de cătina albă – Odești,
Maramureș, 0720-320235 sau 0761-329167.

POPOVICI VALENTIN MARCEL – producător de haine din blana si
piele –Gurahonţ, Arad, tel 0744779644

Re-Conf-Met – producător de piatră naturală – Baia mare str.
Arieșului 19, tel 0262229805

Ruris SRL – producător de motoutilaje și echipamente agricole -
Calea Severinului Bl 317b, Craiova, jud. Dolj, Telefon 0351464632,
fax0351464633

Școala Generala pentru Copii cu Deficiente nr. 1  - produse
realizate de școlarii cu deficienţe

SIMEX GRUP – Producător de mobilă din
lemn masiv - Simleu Silvaniei Str. Cehei Nr.
100, Tel 0260-678653, 678654, 678638,
www.simexgrup.ro

Sticlar Sin Mircea – producător de sticlă
ZEPTER INTERNATIONAL ROMANIA –

Sisteme profesionale pentru pregătirea
sănătoasă și rapidă a mâncării –
www.zepter.ro

Meșteri populari
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Componenta 100% online a ERP-ului ASiSplus

castiga in batalia cu aplicatiile traditionale
Directia Regionala Drumuri si Poduri

Cluj, Salconserv Medias, Dafora Medias,
Ortoprofil Targu-Mures, RematInvest
Cluj-Napoca, Multicom Zalau si Somes
Bucuresti se numara printre primii clienti
care au adoptat componenta online a ERP-ului
ASiSplus.

“Clientii nostri apreciaza in mod deosebit
posibilitatea de a-si dezvolta afacerea bazandu-
se pe tot sprijinul nostru in ceea ce priveste solutia
software. Le punem la dispozitie un produs la
preturi rezonabile, care inglobeaza maximum de
inovatie, dar si experienta de mai bine de un
deceniu in constructia sistemelor ERP. Astfel Alfa
Software cat si partenerii ei detin un avantaj
competitiv important pentru clientii lor si ii
sprijina sa progreseze chiar si in momente de
criza.” – Pavel Cristian Gabriel, Director
Cercetare-Dezvoltare.

Dezvoltata utilizand tehnologia RIA, prima
componenta a ERP-ului ASiSplus care ruleaza 100%
pe Internet – ASiSria - aduce utilizatorilor ei
libertatea de a procesa si de a obtine informatii
de business oriunde si oricand. ASiSria utilizeaza
puterea Internetului intr-un mod sigur si eficient
si reuseste sa stranga in timp real toate
informatiile economice ale companiei din
diversele sale locatii, intr-una singura (pe server).
Cu ASiSria, clientii uita de costurile de investitii
in  infrastructura hardware si pot privi usurati
spre dezvoltarea companiei, fara a mai avea grija
investitiei in IT.

Salconserv Medias este una dintre cele mai
vechi fabrici de preparate din carne din Romania
si primul producator de salam de Sibiu. Salconserv
a ales popularizarea produselor sale prin
deschiderea a 11 magazine proprii in special in
zona Transilvaniei. Pentru a optimiza fluxul de
informatii intre magazine si fabrica, s-a ales
componenta ASiSria care este utilizata cu precadere
pentru trimiterea comenzilor de la magazine
catre fabrica si pentru introducerea notelor
de intrare (a receptiilor). Operarea acestora
se face in timp real astfel incat la magazine, dar
si la sediul central in orice moment se pastreaza
o evidenta clara asupra stocurilor. Celelalte
variantele puse in discutie la largirea retelei de
magazine se refereau la trimiterea comenzilor
pe mail sau fax sau la implementarea clasica a
unui sistem informatic. Prima varianta lasa loc
anumitor disfunctionalitati generate de modul de
transmitere al datelor economice, iar cea de a
doua varianta presupunea investitia consistenta
intr-o infrastructura IT (trebuiau achizitionate cate
un server si statii – client la fiecare magazin) si
in serviciile clasice legate de instalare si
implementare. Solutia aleasa de conducerea
Salconserv – ASiSria- a rezolvat atat problemele
legate de transmisia datelor cat si cele legate de
costuri, servind scopului companiei Salconserv de
continuare a investitiilor chiar si in situatia
economica actuala.

Lider pe piata de foraj din Romania,
Dafora Medias executa servicii de foraj
onshore pentru petrol, gaze naturale si ape
geotermale, lucrari de probe productie si
workover, cat si servicii de mentenanta si
transport pentru echipamentele de foraj.

Dovedind un grad mare de flexibilitate, ASiSria
a fost solutia aleasa pentru operarea de
documente primare direct de la sonde,
indiferent de locatia sondelor (Romania, Tanzania,
Uganda, etc.). Prin intermediul ASiSria se
realizeaza operarea bonurile de consum,
darea in folosinta a obiectelor de inventar,
urmarirea operativa a utilajelor,
introducerea pontajului si urmarirea
necesarului de aprovizionare .

D.R.D.P Cluj  administreaza reteaua de
drumuri si poduri din partea de nord-vest a tarii,
Regionala fiind alcatuita din 7 sectii (Alba-Iulia,
Baia-Mare, Bistrita, Cluj, Oradea, Zalau, Satu-Mare)
si 56 de districte. Pentru a se evita risipa de
timp si consumul substantial de resurse, s-a
hotarat implementarea ERP-ului ASiSplus la sediul
central din Cluj-Napoca si conectarea prin
intermediul ASiSria a districtelor la baza de date
centrala. In ASiSria, districtele au acces la modulele
de: Contabilitate, Gestiune stocuri si
Costuri, in care se face operarea propriu-zisa,
dar si la partea de Rapoarte. De asemenea, in
cel mai scurt timp, solutia ASiSria pentru D.R.D.P
Cluj va include si modulele de Salarizare,
Urmarire Contracte si Management Masini.

Ortoprofil Targu Mures ocupa poziţia de
lider in topul firmelor producatoare și
distribuitoare de dispozitive medicale din ţara.
In prezent, compania are peste 200 de angajati
in aproximativ 35 de filiale din tara. Compania
era in cautarea unei solutii fiabile pentru punctele
de lucru din toata tara, iar componenta ASiSria a
venit in intampinarea asteptarilor. Ruland direct
din browser, ASiSria nu necesita implementarea
la punctele de lucru iar legatura directa cu ERP-ul
ASiSplus permite regasirea tuturor datelor operate
la punctele de lucru  direct la sediul central.

Rematinvest este unul dintre cei mai mari
procesatori de fier vechi din Romania, avand in
prezent 12 centre de procesare si numeroase puncte
de colectare pe tot teritoriul Transilvaniei.
Provocarea companiei o reprezenta evidenta
colectarii de fier vechi de la persoanele fizice. Cu
ajutorul componentei ASiSria, la punctele de
colectare, in momentul receptiei de fier vechi,
pentru fiecare persoana fizica se calculeaza in mod
automat un pret per kilogram, se calculeaza si
se retin un impozit si un fond de mediu
care urmeaza sa fie virate institutiilor statului.
Toate informatiile legate de receptiile de la punctele
de colectare se regasesc in timp real in sistemul
informatic ASiSplus de sediul central si sunt utilizate
si analizate de departamentul de Contabilitate.

Somes Bucuresti  este unul dintre cele mai
mari magazine de materiale de constructii,
instalatii electrice si sanitare din Bucuresti.
Conducerea societatii a hotarat achizitionarea
solutiei ASiSria.POS pentru casele de marcat
din cadrul magazinului in primul rand datorita
flexibilitatii ei si a gradului de independenta
fata de tipul casei de marcat. Aceeasi solutie
a fost adoptata pentru vanzarea cu casa de marcat
si de Multicom Zalau.

Avantajele componentei ASiSria:
· Este dezvoltata in tehnologie de

ultima generatie (Rich Internet
Application);

· Elimina costurile de rulare la distanţa;
· Necesita o conexiune de Internet

obișnuita;
· ASiSria este independenta de browser-

ul de Internet si de sistemul de operare;
· Elimina costurile de instalare și

configurare;
· Are o interfaţa rapida și ergonomica,

fara a reduce din funcţionalitaţile
ASiSplus;

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

Progresul tehnologic inregistrat in ultimele
decenii a schimbat modul in care traim si
comunicam, iar Internetul, in special cel wireless,
ne-a revolutionat viata.

In urma cu doar doua decenii, telefoanele erau
prinse de perete, evidentele se gaseau in registrele
de pe rafturi, iar accesul la informatie avea
intotdeauna un punct de destinatie (biblioteca, un
dosar, etc.). Acum . in schimb, prin intermediul
Internetului si a tehnologiilor mobile, informatia
ne insoteste permanent, ne-a devenit un bun
prieten.

In epoca Informatiei, a avea acces imediat la
date este esential pentru a progresa. In unele
cazuri, un avantaj astfel creat poate servi la
restabilirea ierarhiilor intr-un ritm ametitor, egal
uneori cu viteza luminii. Si Internetul este piatra
de temelie a acestei epoci.

 A avea toata informatia stocata pe calculatorul
de la birou pare sa fie insuficient in momentul de
fata si tinde sa transforme aceasta unitate fizica
intr-un nou punct de destinatie. Ori noi dispunem
in prezent de instrumentele tehnice portabile pe
care dorim sa le folosim din plin pentru a accesa
informatii, oriunde ne-am afla:  intr-un restaurant,
in aeroport sau la o prezentare, fara nici un fel
de constrangeri.

In lumina acestor lucruri, intreaga industrie de
IT este in efervescenta si incearca sa aduca atat
viata de zi cu zi (incepand de la filme sau muzica
online), cat si procesele de business in mediul
virtual.

www.asw.ro
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Bilanţ al rezultatelor proiectului
,,CAMPANIA SUCCESULUI  TĂU”

(POSDRU/24/2.3/G/30376)

la un an de la începerea implementării

Data publicării: septembrie 2010

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, beneficiar al proiectului „CAMPANIA SUCCESULUI  TĂU”
(POSDRU/24/2.3/G/30376), proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”  -„Investește în oameni!”, a început
implementarea proiectului la 1 septembrie 2009.

Valoarea proiectului: 1.792.650,00 lei

Perioada de implementare a proiectului: 01.09.2009 – 30.04.2011

Obiectiv general:

Creșterea competitivităţii a 410 angajaţi din judeţele Maramureș, Satu Mare,  Salaj  în vederea
spijinirii dezvoltării capitalului uman, condiţie esenţială pentru asigurarea de oportunităţi sporite
pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă și inclusivă.

Grupuri ţintă: 410 persoane din care:
- 275 persoane care doresc să participe la cursuri de (re)calificare
- 125 de persoane care doresc să fie evaluaţi pentru competenţele dobândite pe alte căi

decât cele formale
- 10 persoane formatori de adulţi vor participa la cursuri de formare ca evaluator de competenţe

profesionale

Rezultate la 1 septembrie 2010:

- 205 persoane au beneficiat de îmbunătăţirea calificărilor și competenţelor, fiind  certificate
în urma participării la cursuri de calificare

- 10 persoane au fost certificate ca evaluatori de competenţe profesionale
- 19000 de persoane din comunitate constientizate prin acţiunile de vizibilitate și promovare

ale proiectului “Campania Succesului Tău”

Persoane de contact: ing. Nicolae Lazin- manager proiect;
Tel./fax: 0262-225803
E-mail: colegiulasbm@gmail.com
Site: www.asalignybm.repka.ro (accesaţi pentru informaţii suplimentare)
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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

20 de ANI - Împreună pentru afacerea Dvs.!
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș Busola Dvs. în afaceri!

Eveniment festiv

și Industrie a României ne-a onorat
cu prezenţa Dl. Nicolae Băcanu -
vicepreședinte, și președinte al
CCI Arad.

În încheierea părţii oficiale,
Corala Armonia, cunoscută pe plan
intern, dar mai ales în străinătate -

China, Israel, Brazilia, Suedia,
Grecia ș.a., și care sub patronajul
CCI Maramureș își desfășoară
activitatea cultural artistică, a
oferit un program cu muzică
corală maramureșeană și arii din
muzică clasică.

Celor invitaţi le-au fost înmânate
diplome de excelenţă, trofee și

Urmare din pag. 1 medalii aniversare.
Participanţii la eveniment au

vizionat, în holul Centrului de
Instruire și Marketing, o expoziţie
cu medalii și distincţii obţinute de
CCI Maramureș de-a lungul anilor.

Evenimentul s-a încheiat cu un
cocktail oferit de Conducerea
Camerei invitaţilor săi.

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE

ENTREPRO – ENTREPreneurship and PROject management – Program
pentru dezvoltare antreprenorială integrată în judetul Maramureș

- Finalizare a II-a serie de cursuri -

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 zi le) – ciclul de viaţă și
managementul proiectului,
definirea obiectivelor, structura
activităţi lor, managementul
timpului, cel financiar, cel al calităţii,
managementul comunicării, 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.

Seria a II-a de cursuri desfășurate în
cadrul acestui proiect s-a finalizat  cu
un test în data de 10 septembrie 2010.

Cei 18 participanţi la această a doua
serie de cursuri provin din rândul
angajaţilor din societăţile comerciale
dar și din rândul managerilor și al
întreprinzătorilor.
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în scădere cu 11,27%. Dintre firmele care au predat BVC
2596 (21,4%) au raportat cifra 0; alte 1265 firme (10,4%)
au raportat că nu au realizat nici profit și nici pierderi;
5613firme (42,6%) au realizat profit și 10,43% au raportat
pierderi

- Cifra de afaceri totală raportată și înregistrată în 2009
a fost de 8,864 milioane de lei, cu 10,73% mai puţin decât
în 2008

- Profitul raportat a fost de 449,682 milioane lei, cu
14,93 % mai puţin decât în anul de referinţă

- Pierderile înregistrate se ridică la 315,493 milioane
de lei, reprezentând numai 44,21% faţă de pierderile din
2008

- Personalul angajat  și raportat a fost de 78.168
persoane, cu aproape 10.000 de persoane mai puţin, care
probabil au îngroșat numărul șomerilor sau al emigranţilor.

Să extindem analiza pentru a afla unde s-au localiza aceste
rezultate la nivel de judeţ

Vom reda în continuare aceleași informaţii pe firme
grupate pe microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii,
mari și foarte mari.

Microîntreprinderile reprezintă 90,9% din firmele
înregistrate și care au predat BVC la instituţiile OJRC și
DGFP, dar cu 1372 microîntreprinderi mai puţine. În acest
sector criza și recesiunea economică a făcut ravagii,
dispărând 89,2% din totalul numărului de firme  care au
depus BVC

Cifra de afaceri real izată și raportată de
microîntreprinderi a fost de 2.370 milioane de lei,
reprezentând 26,73% din cifra de afaceri realizată la nivelul
economiei judeţului, dar cu 13,13% mai mică decât în
2008.

Profitul brut a fost de 156,809 milioane de lei,
reprezentând 34,87% din totalul realizat la nivelul economiei
judeţului, dar mai mic cu 8,41%

Pierderile brute s-au ridicat la valoarea de 171,180
milioane de lei, reprezentând o creștere cu 55,8% faţă de
2008 și reprezintă 54,25% din pierderile totale din judeţ.

Personalul angajat în acest sector a fost de 19.696
persoane, reprezentând 28,62% din salariaţii raportaţi în
BVC la nivelul judeţului, dar cu 10,63% mai puţini decât în
anul de bază

Sectorul IMM, această „coloană vertebrală” a economiei
unei ţări, a avut și el de suferit ca urmare a crizei și
recesiunii economice din ţara noastră la ison cu restul
ţărilor europene comunitare. Rezultatele înregistrate  și
raportate au fost următoarele:

Numărul societăţilor comerciale din acest sector a fost
de 1.328, reprezentând 10,95% din totalul firmelor cu
bilanţ înregistrat.

Cifra de afaceri a acestui grup de firme a fost de 1,975
milioane de lei, reprezentând 22,30%din cifra de afaceri
raportată la nivel de judeţ în BVC, dar cu un minus de 639
milioane de lei (6,41%) din total cifra de afaceri la nivel
judeţean.

Profitul brut a fost de 182,314 milioane de lei, adică
40,25% din total profit înregistrat în 2009 la nivel judeţean,
dar cu 58,881 milioane de lei mai puţin faţă de 2008.

Pierderile brute au fost de 111,288 milioane de lei,
adică 35,27% din totalul pierderilor în judeţ.

Numărul de salariaţi care au fost raportaţi a fost de
34.291 persoane, ceea ce reprezintă 49,82% din total
salariaţi din BVC/2009, cu 6071 mai puţini decât în 2008.

Vă propunem o mică recapitulare a acestor firme grupate
în sectorul micro și IMM pentru a constata care au fost
cifrele firmelor care au avut de suferit cel mai mult în 2009,
primul an de criză și recesiune.

Cifra de afaceri a fost mai mică cu 997,194 milioane
de lei, reprezentând aproape întreaga valoare a judeţului
de nerealizare în 2009 faţă de 2008, adică 96% din cifra
de afaceri totală.

Profitul brut  realizat de această grupă a fost de 339,123
milioane de lei, adică 75,41% din total profit brut înregistrat
în 2009 la firmele cu BVC din judeţul nostru.

Pierderile brute înregistrate în BVC în 2009 au fost de
282,468 milioane de lei, reprezentând 89,53% din
pierderile brute înregistrate la nivelul judeţului în 2009.

Cred că datele prezentat sunt convingătoare că aceste
firme trebuiau ajutate să iasă din criză și din recesiune
mai repede, deoarece ele sunt importante în dinamica
economiei unei ţări, dar cu cea mai mare și mai rapidă
mobilitate și elasticitate pe termen scurt în situaţii de criză
și de recesiune. Totul depinde de modul în care statul le
ajută prin facilităţi fiscale, ajutoare financiare, sprijin cu
consultanţă tehnică, economică și juridică, în întocmirea
de planuri de afaceri sau programe de finanţare
guvernamentale sau europene, cu sprijin bancar, cu
comenzi de lucrări bugetare, cu plata restanţelor de către
stat și administraţiile locale pentru servicii sau lucrări
efectuate sau restituiri de TVA, cu penalizări sau obligaţii
de stat istorice reeșalonate sau șterse etc.

Nimic din toate aceste „ajutoare” din partea statului sau
a băncilor comerciale nu s-au îndreptat spre aceste sector.
Ba, mai mult, au fost tratate cu indiferenţă, controale
tematice, cu impozite de tipul „venitului minimal” și/sau
„forfetar”, cu dobânzi înrobitoare, condiţionate de noi cerinţe
și penalizări, care au făcut să nu mai fie atractiv sau utilizabil
creditul, creditul nou sau creditul în derulare să devină
falimentar pentru utilizator. Ajutorul financiar primit din
partea FMI, a UE și a Băncii Mondiale nu a ajuns la nicio
societate aflată în acest sector. Mai mult, aceste „ajutoare
de stat” sau financiare „au îmbrăcat” haina politizării
economiei prin modul de repartizare cu destinaţie către
administraţiile locale sau judeţene, care apoi au fost
redirecţionate spre firmele „băieţilor deștepţi” aflaţi la
putere, direct sau „prin simpatie” faţă de politicienii care
împart „binefacerile financiare”.

Ca să fim convinși că ceea ce rămâne din economie, în
afara celor analizate mai înainte, vom reda și situaţia celor
raportate în BVC pentru 2009:

Continuare în pag. a  10-a
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Firmele mari în judeţul nostru, în 2009, sunt în număr
de 20, mai puţin cu o firmă faţă de 2008.

Cifra de afaceri realizată în aceste firme se ridică la
796,453 milioane de lei, cu 26,747 milioane de lei mai
mare decât în 2008, reprezentând numai 3,5% din cifra
de afaceri la nivelul judeţului nostru în 2009.

Profitul brut înregistrat a fost de 13,348 milioane de
lei, reprezentând 4,2% din total profit brut raportat în judeţ
în 2009, cu 8,667 milioane de lei mai puţin faţă de 2008,

Pierderile brute înregistrate în aceste firme mari a fost
de 33,024 milioane de lei, reprezentând 10,46% din
pierderile judeţului și mai mici cu cca. 344 milioane de lei
faţă de 2008.

Numărul de salariaţi care lucrează în acest sector a
fost de 8559 persoane, cu 83 de salariaţi mai mulţi decât
în 2008, reprezentând 12,44% din total salariaţi angajaţi
cu carte de muncă și raportaţi în BVC

Întreprinderile foarte mari sunt 4, mai puţin cu o firmă
care a trecut la întreprinderi mari prin reducerea activităţii,
inclusiv a personalului.

Cifra de afaceri a acestor firme s-a ridicat la 1.071,867
milioane de lei, reprezentând 12,09% din cifra totală a
judeţului, dar a fost mai mică cu 94,703 milioane de lei
faţă de 2008.

Profitul brut a fost de 97,209 milioane de lei,
reprezentând 21,61% din total profit al judeţului în 2009,
dar mai mare cu 3,098 milioane de lei faţă de 2008

Numărul de salariaţi a fost de 3282 persoane,
reprezentând 9,12% din total salariaţi înregistraţi în BVC
la nivelul judeţului, dar cu 1009 salariaţi mai puţini faţă de
2008.

De reţinut, în urma prezentării calupului de informaţii
referitoare la firmele mari și foarte mari:

Să ţinem cont de faptul că în acest sector al

întreprinderilor mari se găsește cea mai mare parte de
întreprinderi din construcţii, industria alimentară, a
prelucrării lemnului, industria ușoară - cu precădere a lohn-
ului, acestea au mai avut comenzi în portofoliul de contracte
pe semestrul I, dar unele și pe întreg anul. Au avut
credibilitate în sectorul bancar-financiar și continuitate în
acordarea și derularea creditelor. O bună parte din aceste
firme au contracte la export ca furnizori de componente,
piese de schimb, de contracte cu bunuri de consum în
industria alimentară și confecţii pe piaţa internă cu firme
din retail (care au mers destul de bine în 2009), cu personal
tehnic, economic și administrativ, bine format din punct
de vedere profesional, mulţi proveniţi din firmele de stat
privatizate atât din economie, cât și din specialiști din fosta
administraţie, mai ales bancară, financiară sau administrativ
locală. La toate acestea, pentru unele firme s-au adăugat
ajutoarele oferite de apartenenţa directă - ca administratori
sau proprietari majoritari, sau indirectă, „prin simpatie” sau
afaceri de familie sau de grup, faţă de puterea politică, de
cea financiar bancară, mai ales a personalului din sectorul
de îndrumare și control al acestor instituţii care au consiliat
ca salariaţi sau persoane mituite (a se vedea procesele
date publicităţii) care au ajutat o parte din aceste firme să
treacă mai ușor prin criză sau recesiune. Nu trebuie să
dezvoltăm acest segment a firmelor care au primit „centura
de siguranţă” care le-a permis să facă saltul peste primul
an de criză și recesiune. E drept că acest soi de firme nu
le veţi întâlni în cele din Top. Ele sunt undeva la „periferia
economiei” și nu ies la „bătaie” refuzând să accepte
confruntarea cu publicul, cu media și chiar organele de
control a instituţiilor abilitate cu aceste sarcini.

Analizând situaţia contribuţiei în 2009 a firmelor pe
domenii de activitate vom afla modul în care domeniile s-
au confruntat cu criza economică și recesiunea. Dar
această parte a analizei în următorul număr al Buletinului
Informativ al CCI Maramureș.
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Acte normative publicate în

Monitorul Oficial
B R E V I A R
J U R I D I C
� NORMA din 2 septembrie 2010  NORMA din 2 septembrie 2010  NORMA din 2 septembrie 2010  NORMA din 2 septembrie 2010  NORMA din 2 septembrie 2010 privind

instituirea unei scheme de ajutor de stat

destinate facilitarii accesului la finantare in

actuala perioada de criza economica si

financiara, constand in garantii acordate IMM-

urilor si intreprinderilor mari (MO nr. 650 din

20 septembrie 2010)

� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 5.136 din 6 septembrie 2010. 5.136 din 6 septembrie 2010. 5.136 din 6 septembrie 2010. 5.136 din 6 septembrie 2010. 5.136 din 6 septembrie 2010

privind acordarea acreditarii pentru nivelul de

invatamant “an de completare”, domeniul

“turism si alimentatie”, calificarea profesionala

“bucatar”, respectiv pentru nivelul “liceal”,

profilul “servicii”, domeniul “turism si

alimentatie”, calificarea profesionala

“tehnician in gastronomie”, domeniul “estetica

si igiena 430-4corpului omenesc”, calificarea

profesionala “coafor stilist”, din cadrul unitatii

de in vatamant preuniversitar de stat Grupul

Scolar de Servicii “Sfantul Apostol Andrei” din

municipiul Ploiesti (MO nr. 652 din 21

septembrie 2010)

� ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 85 din. 85 din. 85 din. 85 din. 85 din

20 septembrie 2010 20 septembrie 2010 20 septembrie 2010 20 septembrie 2010 20 septembrie 2010 privind modificarea art. 1

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/

2009 pentru instituirea unor masuri privind

activitatea de inregistrare in registrul

comertului (MO nr. 654 din 22 septembrie

2010)

� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.294 din 14 aprilie 2010. 1.294 din 14 aprilie 2010. 1.294 din 14 aprilie 2010. 1.294 din 14 aprilie 2010. 1.294 din 14 aprilie 2010

pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli

eligibile efectuate in implementarea

proiectelor finantate in cadrul Programului

operational comun “Romania - Ucraina -

Republica Moldova 2007-2013” (MO nr. 654

din 22 septembrie 2010)

� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.335 din 21 septembrie 2010. 1.335 din 21 septembrie 2010. 1.335 din 21 septembrie 2010. 1.335 din 21 septembrie 2010. 1.335 din 21 septembrie 2010

privind aprobarea Ghidului solicitantului -

Conditii specifice pentru cererile de propuneri

de proiecte nr. 109 “Tranzitia de la scoala la

viata activa” pentru implementarea

Programului operational sectorial “Dezvoltarea

resurselor umane 2007-2013” (MO nr. 658 din

23 septembrie 2010)

� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 2.183 din 17 septembrie 2010. 2.183 din 17 septembrie 2010. 2.183 din 17 septembrie 2010. 2.183 din 17 septembrie 2010. 2.183 din 17 septembrie 2010

pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli

eligibile efectuate in implementarea

proiectelor finantate in cadrul Programului

operational comun de cooperare transfrontaliera

Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina 2007-

2013 (MO nr. 658 din 23 septembrie 2010)

� HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 13 din 30 septembrie. 13 din 30 septembrie. 13 din 30 septembrie. 13 din 30 septembrie. 13 din 30 septembrie

2010 2010 2010 2010 2010 privind sustinerea examenului pentru

atribuirea calitatii de consultant fiscal sesiunea

noiembrie 2010 (MO nr. 670 din 1 octombrie

2010)

� HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 995 din 29 septembrie. 995 din 29 septembrie. 995 din 29 septembrie. 995 din 29 septembrie. 995 din 29 septembrie

2010 2010 2010 2010 2010 pentru modificarea si completarea

Hotararii Guvernului nr. 755/2010 privind

schema de ajutor specific acordat

producatorilor de lapte de vaca din zonele

defavorizate, precum si pentru modificarea si

completarea Hotararii Guvernului nr. 759/2010

privind acordarea de ajutoare specifice pentru

imbunatatirea calitatii produselor agricole in

sectorul de agricultura ecologica (MO nr. 670

din 1 octombrie 2010)

� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 2.520 din 27 septembrie 2010. 2.520 din 27 septembrie 2010. 2.520 din 27 septembrie 2010. 2.520 din 27 septembrie 2010. 2.520 din 27 septembrie 2010

privind depunerea declaratiilor fiscale prin

mijloace electronice de transmitere la distanta

de catre contribuabilii mari si mijlocii (MO nr.

670 din 1 octombrie 2010)

� HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 920 din 30 august 2010. 920 din 30 august 2010. 920 din 30 august 2010. 920 din 30 august 2010. 920 din 30 august 2010

pentru aprobarea normelor metodologice

privind modul de acordare a ajutorului de stat

pentru producatorii agricoli din sectorul

cresterii animalelor, in vederea colectarii

cadavrelor de animale (MO nr. 672 din 4

octombrie 2010)

� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 214 din 24 septembrie 2010. 214 din 24 septembrie 2010. 214 din 24 septembrie 2010. 214 din 24 septembrie 2010. 214 din 24 septembrie 2010

privind modificarea si completarea Ordinului

ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii

rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor

privind inregistrarea operatorilor in agricultura

ecologica (MO nr. 673 din 4 octombrie 2010)

� ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 90 din. 90 din. 90 din. 90 din. 90 din

29 septembrie 2010 29 septembrie 2010 29 septembrie 2010 29 septembrie 2010 29 septembrie 2010 pentru modificarea si

completarea Legii nr. 31/1990 privind

societatile comerciale (MO nr. 674 din 4

octombrie 2010)

� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.377 din 1 octombrie 2010. 1.377 din 1 octombrie 2010. 1.377 din 1 octombrie 2010. 1.377 din 1 octombrie 2010. 1.377 din 1 octombrie 2010

pentru aplicarea prevederilor art. 11 alin. (2)

din Hotararea Guvernului nr. 1.768/2005

privind preluarea din carnetele de munca a

datelor referitoare la perioadele de stagiu de

cotizare realizat in sistemul public de pensii

anterior datei de 1 aprilie 2001 (MO nr. 674

din 4 octombrie 2010)

� NORME TEHNICE din 29 septembrie NORME TEHNICE din 29 septembrie NORME TEHNICE din 29 septembrie NORME TEHNICE din 29 septembrie NORME TEHNICE din 29 septembrie

2010 2010 2010 2010 2010 pentru desfasurarea activitatii Inspectiei

de stat in zootehnie (MO nr. 676 din 5

octombrie 2010)

�  LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010. 178 din 1 octombrie 2010. 178 din 1 octombrie 2010. 178 din 1 octombrie 2010. 178 din 1 octombrie 2010

parteneriatului public-privat (MO nr. 676 din

5 octombrie 2010)

�     HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 996 din 29 septembrie. 996 din 29 septembrie. 996 din 29 septembrie. 996 din 29 septembrie. 996 din 29 septembrie

2010 2010 2010 2010 2010 pentru modificarea si completarea

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003

privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea

locuintei, precum si a unor facilitati populatiei

pentru plata energiei termice, cu modificarile si

completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea

Guvernului nr. 1.350/2006 (MO nr. 677 din 6

octombrie 2010)

�  ST ST ST ST STAAAAATUT din 29 septembrie 2007TUT din 29 septembrie 2007TUT din 29 septembrie 2007TUT din 29 septembrie 2007TUT din 29 septembrie 2007

(*republicat*) (*republicat*) (*republicat*) (*republicat*) (*republicat*) privind organizarea si

exercitarea profesiei de practician in insolventa

(MO nr. 678 din 6 octombrie 2010

� CODUL DE ETICA PROFESIONALA SI CODUL DE ETICA PROFESIONALA SI CODUL DE ETICA PROFESIONALA SI CODUL DE ETICA PROFESIONALA SI CODUL DE ETICA PROFESIONALA SI

DISCIPLINA din 29 septembrie 2007DISCIPLINA din 29 septembrie 2007DISCIPLINA din 29 septembrie 2007DISCIPLINA din 29 septembrie 2007DISCIPLINA din 29 septembrie 2007

(*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) al Uniunii Nationale a

Practicienilor in Insolventa din Romania (MO

nr. 678 din 6 octombrie 2010)

� HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 3 din 29 septembrie 2007. 3 din 29 septembrie 2007. 3 din 29 septembrie 2007. 3 din 29 septembrie 2007. 3 din 29 septembrie 2007

(*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) privind aprobarea Statutului

privind organizarea si exercitarea profesiei de

practician in insolventa si a Codului de etica

profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale

a Practicienilor in Insolventa din Romania (MO

nr. 678 din 6 octombrie 2010)

� HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 179 din 22 septembrie. 179 din 22 septembrie. 179 din 22 septembrie. 179 din 22 septembrie. 179 din 22 septembrie

2010 2010 2010 2010 2010 pentru completarea Hotararii Consiliului

Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr.

140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si

tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor

Financiari din Romania si pentru stagiarii in

activitatea de audit financiar (MO nr. 681 din

7 octombrie 2010)

� HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 180 din 22 septembrie. 180 din 22 septembrie. 180 din 22 septembrie. 180 din 22 septembrie. 180 din 22 septembrie

2010 2010 2010 2010 2010 pentru aprobarea codurilor CAEN care

pot fi inscrise in obiectul de activitate al

societatilor care solicita inscrierea sau

mentinerea in Registrul public al auditorilor

financiari - persoane juridice (MO nr. 681 din

7 octombrie 2010)

� REGULAMENT din 30 septembrie 2010 REGULAMENT din 30 septembrie 2010 REGULAMENT din 30 septembrie 2010 REGULAMENT din 30 septembrie 2010 REGULAMENT din 30 septembrie 2010

privind atestarea auditorilor energetici pentru

cladiri (MO nr. 683 din 8 octombrie 2010)

� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 2.237 din 30 septembrie 2010. 2.237 din 30 septembrie 2010. 2.237 din 30 septembrie 2010. 2.237 din 30 septembrie 2010. 2.237 din 30 septembrie 2010

pentru aprobarea reglementarii tehnice

“Regulament privind atestarea auditorilor

energetici pentru cladiri” (MO nr. 683 din 8

octombrie 2010)
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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

IRLANDA

� Firma irlandeză este interesată în

colaborarea cu firme românești pentru

producerea în România și realizarea de

export către Irlanda de cămăși

bărbătești din flanel și bumbac, precum

și de pulovere tricotate pentru bărbaţi.

(5142)

S.U.A.

�  Solicită pantaloni sport, din

material f laușat, pentru bărbaţi

(5000buc) . Material solicită: bumbac

80%, poliester 20%, 320 grame/mp.

(5139)

�  Solicită jachete sport cu glugă,

flaușate pentru bărbaţi. (5141)

�  Solicită pantaloni sport, din

material f laușat, pentru copii, în

cantitate de 5000 buc, compoziţie

80%, poliester 20%. (5141)

SPANIA

� Solicită case din lemn unifamiliare

(singulare sau colective) destinate unui

program social. Dispunere pe unu sau

doua nivele, în suprafaţă totală de 70/

80 mp. Cumpărătorul solicită

producătorului: transport, montaj și

service post-vânzare. (5140)

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

• • • • • Din Maramureș • • • • • Din străinătate


