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Starea economiei
judeţului Maramureș
2009 - Partea a III-a

Făcând o sinteză a indicatorilor
economico-financiari la nivel de judeţ a
economiei pe domenii de activitate,
constatăm aportul fiecărui sector de
activitate la zestrea Maramureșului.

Numărul de societăţi comerciale:
Comerţul cu 3734 firme se află pe locul

I, deţinând 30,80% din totalul societăţilor
aflate în studiu la nivel de judeţ.

Pe locul II se află sectorul Servicii cu
2430 firme (20,04%).

Pe locul III sectorul Construcţii cu 1838
de firme (15,16%).

Celelalte locuri sunt deţinute în ordine
descrescătoare de următoarele domenii
de activitate: Transporturi cu 1132 firme
locul IV; Turism cu 745 firme locul V;
Industria lemnului și mobilei cu 673 firme
locul VI; Industria extractivă și
prelucrătoare cu 636 firme locul VII;
Industria alimentară cu 293 firme locul
VIII; Cercetare, dezvoltare, high-tech cu
257 firme locul IX; Industria ușoară cu 209
firme locul X; Agricultură cu 176 firme
locul XI.

Numărul de societăţi comerciale în 2009
faţă de 2008 a fost în scădere cu 1540 de
firme (11,27%). Cele mai mari pierderi de
firme au fost înregistrate în domeniile:
comerţ cu 548 firme, Construcţii cu 276 și
Servicii cu 204 firme, împreună
reprezentând 67% din firme care și-au
închis activitatea.

Cifra de afaceri pe judeţ a fost
realizată de următoarele sectoare de
activitate: pe locul I se află comerţul care
deţine 31,6% din total volum al judeţului;
pe locul II industria lemnului și mobilei cu
16,74%; pe locul III Construcţii cu 10,9%.
Primele trei sectoare deţin 59,24% din
cifra totală pe judeţ. Celelalte sectoare în

Începând cu 15 noiembrie 2010,
Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș organizează o nouă serie
de curs de specializare Inspector de

Specialitate Protecţia Muncii.
Conform standardului ocupaţional,

inspectorul de specialitate protecţia
muncii este specialistul care lucrează
în cadrul unei unităţi – urmărind
organizarea, coordonarea și
monitorizarea activităţii de asigurare
a securităţii și sănătăţii în muncă, în
conformitate cu legislaţia specifică în
vigoare.

Obiectivele cursului sunt ca
absolvenţii să fie capabili: să comunice
interactiv la locul de muncă; să lucreze
în echipă; să planifice activitatea
proprie; să cunoască sursele de
informare și ofertele de pregătire; să
organizeze activităţi de protecţia
muncii; să asigure semnalizări de
securitate și sănătate în muncă; să
instruiască personalul pe probleme de
securitate și sănătate în muncă; să
asigure echipamentul individual de
protecţie/lucru; să prevină accidentele
de muncă și să menţină starea de

sănătate a personalului; să
investigheze cauzele producerii
accidentelor de muncă și a
îmbolnăvirilor; să monitorizeze
activitatea de protecţie a muncii; să
coordoneze activităţile de intervenţie
în cazuri de necesitate.

Cursul este autorizat de către Consiliul
Naţional de Formare Profesională a
Adulţilor, la finalul căruia absolvenţii vor
primi un certificat de absolvire cu
recunoaștere naţională, eliberat de
Ministerul Muncii, Familiei și Protecţiei

Sociale și Ministerul Educaţiei, Cercetării

Tineretului și Sportului.
Cursurile se desfășoară zilnic, de luni

până joi, începând cu ora 1600, la sediul
Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș.

Examenul va avea loc în data de 13
decembrie 2010, și va consta în două
probe, proba teoretică: lucrarea scrisă
(test grilă) și proba practică: lucrarea
practică, ce a constă în executarea unei
lucrări de specialitate (executată pe
parcursul acestui curs, sub coordonarea
lectorilor), urmată de prezentarea și
argumentarea operaţiilor efectuate.

Curs INSPECTOR DE
SPECIALITATE PROTECŢIA MUNCII
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ordinea descrescătoare a cifrei de afaceri
sunt: Industria extractivă; Cercetare,
dezvoltare, high-tech; Servicii; Transport;
Industria alimentară, Agricultura; Industria
Ușoară; Turism. Scăderi în cifra de afaceri
pe 2009 din cifra totală pe judeţ au fost
realizate de sectoarele: Comerţ 31,62%;
Construcţii 15,08%; Servicii 9,21% și
Industria extractivă 9,15% și împreună au
contribuit cu 92,96% din totalul nivelului
judeţului.

Profitul brut a fost realizat, în ordine
descrescătoare a aportului fiecărui domeniul
de activitate, astfel: Industria lemnului și
mobilei 20,22% locul I; Comerţul cu 17,69%
locul II; Servicii cu 15,32% locul III; Construcţii
cu 14,72% pe locul IV, realizând împreună
66,95% din totalul pe judeţ.

În continuare sectoarele s-au aliniat după
rezultatele obţinute astfel: Cercetare-
dezvoltare, high-tech; Industria extractivă;
Industria ușoară; Transporturi; Industria
alimentară; Turism; Agricultura.

Pierderile înregistrate la venituri se
prezintă astfel: industria extractivă cu 22,65%
pe locul I, comerţ cu 22,22% pe locul II, servicii
cu 13,41% pe locul III, realizând 58,28% din
volumul valoric al pierderilor. Celelalte
sectoare în ordine descrescătoare a
contribuţiei la pierderile totale ale judeţului
se prezintă astfel: industria lemnului și
mobilei, transporturi, industria alimentară,
industria ușoară, turism, cercetarea-
dezvoltarea și agricultura.

Cei 68.828 de salariaţi angajaţi cu carte
de muncă și raportaţi în bilanţurile contabile
sunt localizaţi în domenii de activitate astfel:
cei mai mulţi lucrează în comerţ – 12.798 de
salariaţi, reprezentând 18,59% din total
salariaţi angajaţi în judeţ, aflaţi în studiul
nostru, ocupând locul I. Pe celelalte locuri se
află cei din industria lemnului și mobilei –
12.205 salariaţi (17,73%) locul II, din
construcţii 9.116 salariaţi (13,24%) pe locul
III, cei 8.103 (11,77%) salariaţi din industria
extractivă, care împreună reprezintă 61,33%
din totalul salariaţilor la nivel de judeţ.  În
continuare, în ordine descrescătoare, situaţia
se prezintă astfel: servicii, industria ușoară,
transporturi, cercetare-dezvoltare, industrie
alimentară, turism, agricultură.

Productivitatea muncii realizată în
aceste domenii se prezintă astfel: personalul
din comerţ a realizat o productivitate a muncii
de 218,920 mii lei/salariat, ocupând locul I,
apoi din agricultură cu 211,281 mii lei/salariat
pe locul II, cercetare-dezvoltare cu 189,852
mii lei/salariat pe locul III și continuă cu
industria alimentară cu 145,158 mii lei/
salariat, transporturi cu 141,380 mii lei/
salariat, industria lemnului și mobilei cu

121,601 mii lei/salariat, construcţii cu
106,030 mii lei, industria extractivă cu 97,407
mii lei/salariat, servicii cu 85,932 mii lei/
salariat, turism cu 52,700 mii lei/salariat și
industria ușoară cu 30,131 mii lei/salariat.

Productivitatea muncii așa cum se prezintă
poate ridica unele semne de întrebare, dacă
avem în vedere că pe primele trei locuri se
află domeniile comerţ, agricultură și
cercetare-dezvoltare, dacă se justifică
aflarea lor înaintea unor sectoare industriale
sau servicii.

Concluzi i
Vom încerca să determinăm cauzele și

efectele care au condus la creșterea sau
reducerea indicatorilor economico-financiari
pe domenii de activitate în 2009, determinate
atât de criza economică și recesiunea ce s-a
declanșat în ţara noastră, începând cu
sfârșitul anului 2008, cât și de managementul
societăţilor comerciale.

Comerţul este format  din firme care au
ca obiecte de activitate:

a) Comerţul cu autoturisme și
autovehicule. Cu toate că anul 2009 a fost
primul an al crizei economice și financiare în
România, să ne amintim că autoturisme s-au
vândut, mai ales la semestrul I, când încă
mai avea efect creditul de consum obţinut în
2008 și mai ales leasingul. Autoturismele noi,
mai ales cele românești Dacia-Renault se
comercializează bine.

b) Comerţul cu produse industriale, mai
ales cele angajate și contractate în semestrul
II 2008, s-au procurat efectiv în trimestrul I
2009 și chir în trimestrul II. Procurarea era
încă asigurată de creditul de consum demarat
în 2008.

c) Comerţul cu amănuntul de produse
alimentare, care se desfășoară mai ales în
mediul rural sau în orașele îndepărtate de
municipiile Baia Mare și Sighetu Marmaţiei,
unde populaţia rămâne în continuare să se
aprovizioneze cu pâine, produse lactate și de
carne și cele de necesitate: ulei, zahăr, făină,
pește, făinoase, detergenţi și alte produse,
neavând nici timp și nici bani să se deplaseze
la super sau hiper magazinele concentrate în
Baia Mare, Sighetu Marmaţiei și Baia Sprie.

Astfel, și acest sector al Comerţului cu
amănuntul de produse alimentare a contribuit
la menţinerea sa pe locul I pe judeţ la numărul
de societăţi comerciale, la cifra de afaceri,
la numărul de salariaţi, productivitatea muncii
și pe locul II la profit și pierderi.

Agricultura este nesemnificativă în
Maramureș, având în vedere contribuţia sa
la numărul de societăţi comerciale, la profit
și salariaţi unde ocupă locul XI și locul IX la
cifra de afaceri. De fapt, la această grup se
află firmele care au ca domenii de activitate
a căror produse se comercializează și sunt
supuse obligaţiilor circulaţiei mărfurilor

(impozite, taxe etc.): cultivarea plantelor,
creșterea animalelor, fabricarea produselor
pentru hrana animalelor, pescuit și
piscicultură, vânătoare și servicii anexe.

Majoritatea firmelor din aceste domenii
se regăsesc între firmele care depun bilanţuri
contabile, așa că, contribuţia acestui sector
este nesemnificativă la zestrea economiei
judeţului: 176 de firme, reprezentând 1,45%
din total firme la nivel de judeţ, contribuind
cu 1,79% la cifra de afaceri, cu 1,11% la
profit, cu 0,8% la pierderi și cu 1,09% la
numărul de salariaţi.

Cercetare, dezvoltare, high-tech
Contribuţiile firmelor cu domenii de

activitate din cercetare, dezvoltare, high-tech
sunt sub nivelul mediu ca participare la
rezultatele totale la nivel de judeţ. Astfel,
numărul firmelor din acest sector reprezintă
numai 2,12% (257 firme) din totalul firmelor
aflate în analiză. Contribuţia la ceilalţi
indicatori economico-financiari se află sub
posibilităţile și cererile de pe piaţa locală și
mai ales cea naţională și internaţională. Cu
toate că avem licee și facultăţi suficient de
multe în judeţ și mai ales în Baia Mare, foarte
puţini absolvenţi ies anual de pe băncile lor
pentru a asigura necesarul de resurse umane
al acestui sector. Mai amintim domeniile
acestui sector: cercetare, dezvoltare,
tehnologia informaţiei, industria
echipamentelor electrice și optice,
telecomunicaţii etc. Ne reamintim că în
Maramureș existau și mai există 4 instituţii
de cercetare în Baia Mare și unul la Sighetu
Marmaţiei și trei mari companii în domeniul
echipamentelor electrice: Eaton Electro
Productie SRL – Fărcașa, Weidmuller
Interface Romania SRL  - Tăuţii Măgherăuș
și Electro Sistem SRL – Baia Mare, iar în
tehnologia informaţiilor-IT există 4-5
societăţi comerciale, unele executând
comenzi la nivel internaţional.

Majoritatea forţei de muncă în aceste
sector se recrutează din personal cu calificare
superioară în alte domenii decât cele de
specialitate, mai ales dintre absolvenţii
facultăţilor cu profil minier, electro sau
mecano-miner, matematică, fizică și chiar
litere, dar aceștia s-au calificat fie autodidact,
fie prin „instruirea” la locurile de muncă
plecând totuși de la un hobby sau de la
atractivitatea obţinută prin Internet. Acești
tineri s-au reprofilat din mers, fiind în același
timp, datorită acestui handicap, plătiţi la
subpreţul calificării și calităţii muncii lor, dar
care nu au o susţinere de calificare
universitară.

Industria lemnului și mobilei în 2009
a pierdut 130 de firme, în marea lor
majoritate microîntreprinderi și întreprinderi

Continuare în pag. a  3-a
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mici. Aceste firme nu au avut o contribuţie semnificativă la realizarea
indicatorilor din 2008. De aceea, principalii indicatori realizaţi de
acest sector nu au cunoscut diminuări semnificative în 2009, la profit
brut  -6,06% și număr de salariaţi -2,91%

Pentru susţinerea faptului că închiderea celor 130 de firme nu a
însemnat o pierdere esenţială în bugetul economiei judeţului,
semnalăm că numai 4 firme – Italsofa Romania SRL, Aramis Invest
SRL, Taparo SRL și Plimob SA au realizat și raportat în 2009 la
indicatorul cifra de afaceri total la nivelul judeţului Maramureș în
valoare de 756,685 milioane de lei (50,98%), în timp ce restul de
49,02% este realizat de 669 de firme aflate în sector.

Aceste 4 societăţi comerciale exportă în proporţie de 100%
produsele pe pieţele UE și în ţări din afara UE care nu au fost afectate
de criza economică  - ţările arabe exportatoare de petrol, ţări din
Asia și Orientul Apropiat.

Celelalte 669 de firme (99,4%), reprezentând în majoritatea lor
domeniile silvicultură, exploatarea forestieră, fabricarea de furnire
panouri de lemn, fabricarea parchetului, ambalaje din lemn etc. au
simţit efectele crizei, manifestată prin reducerea comenzilor, a
preţurilor obţinute atât la export cât și reducerea comenzilor
consumului intern. Aceste contractacţii ca efect a crizei, dar și a
recesiunii, au fost mai pronunţate în economia microîntreprinderilor
și IMM, care, ca să reziste, au redus personalul, salariile, preţul de
vânzare, cheltuielile cu dezvoltarea sau și-au suspendat activitatea.

Astfel, cifra de afaceri a celor 669 firme care a fost de numai
727,462 milioane de lei (49,02%) din valoarea totală a sectorului.
Aceasta, plus reducere de 82 milioane de lei, a influenţat ceilalţi
indicatori și reducerea de personal.

Profitul brut realizat de cele 669 firme este de numai 24,42%.
Numărul de salariaţi reprezintă numai 55,65%, respectiv 6899 salariaţi.
Pierderile înregistrate în sector, de 28,375 milioane de lei, sunt
localizate la cele 669 firme, cele 4 neînregistrând pierderi.
Productivitatea muncii realizată la grupul de 4 firme a fost de 142,596
mii lei, în timp ce la restul de 669 firme, productivitatea a fost de
105,543 mii lei.

Industria extractivă și prelucrătoare a pierdut în 2009, prin
lichidare sau suspendare 69 de firme. Această pierdere s-a adăugat
la efectele negative ale crizei și recesiunii prin scăderea principalilor
indicatori economico-financiari. Campionii în acest sector au fost:
Compania Naţională a Metalelor Preţioase și Neferoase Remin Baia
Mare care la o cifra de afaceri de 8,383 milioane de lei realizează o
pierdere de 26,940 milioane lei, SC Romaltyn Mining SRL, care la o
cifră de afaceri de 316,899 milioane de lei, realizează o pierdere de
3,508 milioane lei, UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL,
care la o cifră de afaceri de 287,486 mii lei, raportează pierderi de
8,881 milioane lei. Aceste firme raportează și cumulează 55,02% din
totalul pierderilor din acest sector.

Aceste sector realizează și o productivitate a muncii destul de
scăzută, ca efect a unor tehnologii învechite, dotări tehnice la nivelul
anilor ‘70-`80, cu forţă de muncă slab calificată sau necalificată faţă
de nevoile și cerinţele actuale ale pieţii muncii.

Industria ușoară pierde 44 de societăţi comerciale din sectorul
IMM și microîntreprinderi. Aceste pierderi de capacitate de producţie
sunt completate de reduceri de comenzi în special în lohn, dar
surprinzător sunt firme care nu au avut de pierdut peste așteptări din
comenzile de pe piaţa vest-europeană, așa cum ne închipuiam datorită
concurenţei asiaticilor și mai ales a chinezilor. Lohn-ul românesc mai
are căutare pe piaţă datorită seriozităţii în respectarea termenelor/
calităţii, competitivităţii, profesionalismului și gradului ridicat de dotare.
Aceste firme din lohn-ul românesc care respectă aceste reguli ale
pieţei, mai ales în condiţii de criză sunt căutate de partenerii de afaceri.

Totuși, căderea de 40% a cifrei de afaceri este semnificativă și ea
confirmă că aceasta s-a datorat închiderii sau reducerii a cel puţin
jumătate din capacităţile existente în judeţ.

De remarcat este că, profitul brut a crescut cu 35,75% datorită
deprecierii leului, care ajută în general exportul și în special lohn-ul,
făcându-le eficiente

Industria alimentară
Aceste sector a pierdut prin închiderea sau reducerea activităţilor

la 38 de firme, în special în domeniile prelucrării laptelui și fabricării
pâinii, produselor de patiserie și prelucrarea cărnii. Cu toate acestea
firmele care au rămas în funcţiune au avut rezultate notabile, mai
ales în panificaţie, prelucrarea cărnii și laptelui.

Astfel, cifra de afaceri a crescut cu 88,440 mii lei (+20,33%),
dar profitul brut a fost mai mic cu 33,41% și pierderile mai mari
cu 32,34%. Productivitatea muncii a fost de 145,158 mii lei/salariat,
mai mare cu 22,742 mii lei/salariat.

De reţinut, că cele trei domenii existente în judeţ – pâinea, laptele,
carnea – au fost comercializate mai mult în reţele proprii și mai puţin
în reţelele de super și hipermagazine din judeţ.

Rezultatele înregistrate în raportările de bilanţ ar fi fost mult mai
mari, cu 30-40%, dacă unele firme din acest sector ar fi aduse în
economia reală, mai ales în panificaţie.

În sectorul prelucrării cărnii, 4 firme mijlocii reușesc să realizeze
40% din cifra de afaceri – Ferma Zootehnică SRL, Cetina SRL, Selmont
SRL, Ghitta SRL.

Construcţii și instalaţii
Sunt sectoarele care au pierdut 276 de societăţi comerciale, IMM

și microîntreprinderi, ca efect colateral al recesiunii și crizei. Multe
dintre firme au fost închise din cauză că nu și-au încasat valoarea
lucrărilor executate sectorului bugetar și restituirea TVA-ului, fiind
obligate să apeleze la credite bancare în condiţii care le-au condus la
faliment. Arieratele cauzate și generate de sectorul bugetar la nivel
naţional și local au depășit cu mult valoarea obligaţiilor firmelor
către stat.

Cu toate acestea, sectorul privat și mai ales comenzile din partea
firmelor cu capital străin, dar și cele din programele de finanţare ale
UE și Banca Mondială, au permis ca, cifra de afaceri să fie mai mică
cu 14,25%, respectiv cu 160,667 mii lei, dar să crească pierderile cu
54,72% și să se diminueze profitul brut, ca urmare a neîncasării
lucrărilor și restituirii de taxe de către stat.

Sectorul construcţii a contribuit la creșterea numărului de salariaţi
aflaţi în șomaj tehnic cu cca 9000 de persoane și cu alţi 2347 de
salariaţi în șomaj definitiv.

Transportur i le
Au fost și ele afectate prin restrângerea comerţului exterior, al

lucrărilor de investiţii și transportului de persoane, atât în interiorul
cât și în exteriorul ţări, mai ales spre Italia, Spania și Franţa.

Din aceste motive s-au închis 132 de firme, iar cifra de afaceri s-a
diminuat cu 15,13%. Pierderile au cunoscut o creștere de 46%, iar
numărul de salariaţi a scăzut cu 16,31%.

Turism
Așa cum se știe, în analiza noastră avem în vedere numai societăţile

comerciale care depun bilanţuri contabile din domeniile: hoteluri,
restaurant, catering, baruri, agenţii de turism, turoperatori, exceptând
pensiunile agroturistice.

Criza economică și recesiunea a afectat și acest sector, diminuând
toţi indicatorii, începând cu închiderea a 58 de firme, reducerea
cifrei de afaceri cu aproape 10%, a profitului cu 13,25%, pierderile
crescând cu 41,52%, iar numărul salariaţilor cu 5,85%.

Agroturismul a fost și mai afectat datorită stării dezastruoase a
căilor de comunicaţie, drumuri europene, naţionale și judeţene care
împânzesc judeţul, mai ales în direcţia Baia Mare – Dej, Baia Mare –
Maramureșul Istoric, Baia Mare – Târgul Lăpuș.
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PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE

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

- Rezultate -

TITLUL PROIECTULUI

„ENTREPRO – ENTREPreneurship and PROject management –

Program pentru dezvoltare antreprenoriala integrata in

judetul Maramures”

Numar de identificare al contractului: POSDRU/30/3.1/G/39625

Nr. de inregistrare AMPOSDRU: 209/31.08.2009

BENEFICIAR

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE MARAMURES

A: Bd. Unirii nr. 16, 430232 Baia Mare, Maramures, Romania
T: 40-262-221510,  F: 40-262-225794

E: cci_mm@ccimm.ro
W: http://www.ccimm.ro, http://www.proafaceri.ro

CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ (www.ccimm.ro), în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu compania de
training și consultanţă S.C. All Consulting & Training S.R.L. (www.all-consulting.ro), implementează în perioada octombrie 2009
- aprilie 2011, proiectul:

“ENTREPRO - ENTREPreneurship and PROject management - Program pentru dezvoltare antreprenoriala integrata în
judetul Maramures”

implementat în cadrul
- PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013;
- AXA PRIORITARA 3 „Creșterea adaptabilităţii lucrătorilor și întreprinderilor";
- DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”;
- Număr de identificare al contractului: POSDRU/30/3.1/G/39625.
Obiectivul proiectului ENTREPRO îl constituie implementarea unui pachet de pregătire integrat de dezvoltare a competenţelor

antreprenoriale și de pregătire în managementul proiectelor cu finanţare structurală, cu oferirea de consultanţă specializată în start-
up și dezvoltare de proiecte, pentru a genera dezvoltarea competenţelor antreprenoriale și manageriale și pentru a genera un număr
crescut de afaceri.

Grupul ţintă al proiectului ENTREPRO este constituit din 50 de persoane (din care 25 femei), angajaţi, personal de conducere din
întreprinderi, întreprinzători și persoane care doresc să iniţieze o afacere sau o activitate independentă, din judeţul Maramureș.

Până în prezent, dintre rezultatele implementării proiectului menţionăm organizarea și desfășurarea a 3 serii de cursuri
gratuite “Dezvoltare Antreprenorială” și “Management de Proiect”, la Centrul de Instruire și Marketing al CCI Maramureș, după
cum urmează:

- seria I: - modul curs Dezvoltare Antreprenoriala în perioada 26 - 30 aprilie 2010
- modul curs Management de Proiect în perioada 24 - 28 mai 2010

- seria a II-a: - modul curs Dezvoltare Antreprenoriala în perioada 12 - 16 iulie 2010
- modul curs Management de Proiect în perioada 02 - 06 august 2010

- seria a III-a: - modul curs Dezvoltare Antreprenoriala în perioada 18 - 22 octombrie 2010
- modul curs Management de Proiect în perioada 08 - 12 noiembrie 2010

La cele 3 serii de cursuri au fost selectati si au participat 52 cursanti dintre care 26 femei.
În cadrul proiectului continua asigurarea consultantei start-up pentru participantii la cele 3 serii de cursuri.
Informatii suplimentare privind proiectul: Camera de Comert si Industrie Maramures, Baia Mare bd. Unirii nr.16,  tel. 40-262-

221510, fax 40-262-225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro, www.ccimm.ro.
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Seminar de informare pentru beneficiarii de proiecte
cofinanţate din Fondul Social European

În data de 10 noiembrie 2010, ora 11.00, la
Centrul de Instruire și Marketing al Camerei de
Comerţ și Industrie Maramureș, a avut loc, în
organizarea OIRPOSDRU Nord-Vest, seminarul de
informare pentru beneficiari i de proiecte
cofinanţate din Fondul Social European. Scopul
seminarului a fost acela de-a informa asupra
principalelor aspecte legate de implementarea
proiectelor POSDRU.

La seminar au fost prezenţi peste 50 de
reprezentanţi ai mediului de afaceri maramureșean.

Pe parcursul lunii noiembrie, Camera
de Comerţ și Industrie Maramureș
împreună cu Alfa Software S.A. au invitat
companiile din Baia Mare și Sighetu
Marmaţiei să participe la seminarul cu
tema: SOLUŢII INFORMATICE INTEGRATE
DE MANAGEMENT AL AFACERILOR ȘI
SUSŢINEREA LOR CU FONDURI
EUROPENE NERAMBURSABILE.

La Baia Mare seminarul a avut loc în 11
noiembrie 2010 iar la Sighetu Maramţiei
în 25 noiembrie 2010.

În cadrul acestui seminar, a fost
prezentată soluţia informatică de tip ERP
- ASiSplus precum și modalităţile de
finanţare a implementării acestei soluţii
prin intermediul fondurilor europene.

Printre participanţi s-au numărat

Seminar: SOLUŢII INFORMATICE INTEGRATE DE MANAGEMENT AL
AFACERILOR ȘI SUSŢINEREA LOR CU FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE

O nouă secţiune pe site - PVria (Punct de Vânzare)
În meniul Produse din cadrul site-ului www.asw.ro, semnalăm apariţia unei noi

secţiuni: PVria (Punct de Vanzare).
În cadrul acestei sectiuni: veţi putea beneficia de informaţii despre cea mai nouă

componentă a ERP-ului ASiSplus - PVria; veţi putea vizualiza un filmuleţ demonstrativ
și capturi de ecran din această aplicaţie; veţi putea consulta manualul de utilizare
PVria.

Pentru a accesa sectiunea PVria (Punct de Vanzare),daţi click pe linkul următor:
http://www.asw.ro/pvria-erp-punct-vanzare/descriere-pv/menu-id-74.html

reprezentanţi ai unor firme de top din
judeţul Maramureș, precum: Ramira,
Mara Libris, Faimar, Grupul PIN, etc. care
au căutat împreună cu specialiștii Alfa
Software să identifice soluţii pentru
optimizarea fluxurilor de date din cadrul
companiilor lor cu ajutorul sistemului
informatic integrat ASiSplus.

A fost prezentată și mult apreciată
ASiSria - soluţia online de introducere a
documentelor primare de la punctele de
lucru ale companiilor. ASiSria se bazează
pe tehnologie de ultima generaţie care
permite configurarea soluţiei pe
specificul fiecărui client, păstrând în
același timp avantajul timpilor reduși și
a costurilor scăzute de implementare și
configurare.

Pe lângă prezentarea componentei
celei mai noi a ERP-ului ASiSplus, au mai
fost prezentate aplicaţiile de
Management Producţie – pentru firmele
cu specific producţie, Urmărire Contracte
– pentru firmele de distribuţie și Pvria
(Punct de Vanzare) – pentru firmele cu
specific comerţ, bineînţeles în contextul
legăturilor cu celelalte aplicaţii ale ERP-
ului ASiSplus (Contabilitate și Gestiune,
Personal și Salarizare, etc.).

Practic, prin intermediul acestui seminar, s-
a probat că  faptul că avantajele sistemului
informatic integrat ASiSplus (tehnologie de
ultimă generaţie, configurabilitate pe
specificul de activitate, preţuri accesibile) se
pretează oricărei companii care dorește să
se dezvolte.

ALFA SOFTWARE SA

Cluj-Napoca

Str. Patriciu Barbu nr.57

Tel. 0264-433636

E-mail: officecj@asw.ro

Web: www.asw.ro
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Acte normative publicate în

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

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.527 din 3 noiembrie 2010. 1.527 din 3 noiembrie 2010. 1.527 din 3 noiembrie 2010. 1.527 din 3 noiembrie 2010. 1.527 din 3 noiembrie 2010
pentru aprobarea unor precizari
suplimentare aplicabile contractelor de tip
strategic sau de grant semnate de
beneficiarii de finantare nerambursabila din
Programul operational sectorial
“Dezvoltarea resurselor umane” in
perioada 2008-2010 (MO nr. 745 din 8
noiembrie 2010)
♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 2.435 din 4 noiembrie 2010. 2.435 din 4 noiembrie 2010. 2.435 din 4 noiembrie 2010. 2.435 din 4 noiembrie 2010. 2.435 din 4 noiembrie 2010

privind modificarea Ordinului ministrului
dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor
si al ministrului economiei si finantelor nr.
1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea
categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul
axei prioritare “Asistenta tehnica” din
cadrul Programului operational regional
2007-2013 (MO nr. 745 din 8 noiembrie 2010)
♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 2.631 din 4 noiembrie 2010. 2.631 din 4 noiembrie 2010. 2.631 din 4 noiembrie 2010. 2.631 din 4 noiembrie 2010. 2.631 din 4 noiembrie 2010

privind modificarea Ordinului ministrului
dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor
si al ministrului economiei si finantelor nr.
1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea
categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul
axei prioritare “Asistenta tehnica” din
cadrul Programului operational regional
2007-2013 MO nr. 745 din 8 noiembrie 2010)
♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 246 din 1 noiembrie 2010. 246 din 1 noiembrie 2010. 246 din 1 noiembrie 2010. 246 din 1 noiembrie 2010. 246 din 1 noiembrie 2010

privind completarea anexei la Ordinul
ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale
nr. 126/2010 pentru aprobarea Procedurilor
specifice de implementare si control,
precum si a formularisticii necesare privind
acordarea ajutorului de stat pentru
motorina utilizata in agricultura (MO nr. 748
din 9 noiembrie 2010)
♦ HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 1.059 din 20 octombrie. 1.059 din 20 octombrie. 1.059 din 20 octombrie. 1.059 din 20 octombrie. 1.059 din 20 octombrie

2010 2010 2010 2010 2010 privind modificarea Hotararii
Guvernului nr. 1.634/2006 pentru
modificarea si completarea Hotararii
Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea
domeniului public al judetului Maramures,
precum si al municipiilor, oraselor si
comunelor din judetul Maramures si pentru
modificarea si completarea Hotararii
Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea
domeniului public al judetului Maramures,
precum si al municipiilor, oraselor si
comunelor din judetul Maramures (MO nr.
749 din 10 noiembrie 2010)
♦ ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 92 din. 92 din. 92 din. 92 din. 92 din

13 octombrie 2010 13 octombrie 2010 13 octombrie 2010 13 octombrie 2010 13 octombrie 2010 pentru modificarea si
completarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea
Programului de sprijin pentru beneficiarii

proiectelor in domenii prioritare pentru
economia romaneasca, finantate din
instrumentele structurale ale Uniunii
Europene alocate Romaniei, precum si
pentru reglementarea unor masuri privind
majorarea capitalului social al Fondului
National de Garantare a Creditelor pentru
Intreprinderi Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N. (MO
nr. 752 din 11 noiembrie 2010)
♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 252 din 10 noiembrie 2010. 252 din 10 noiembrie 2010. 252 din 10 noiembrie 2010. 252 din 10 noiembrie 2010. 252 din 10 noiembrie 2010

privind modificarea Ordinului ministrului
agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale
nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor
privind inregistrarea operatorilor in
agricultura ecologica (MO nr. 754 din 11
noiembrie 2010)
♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 2.461 din 2 noiembrie 2010. 2.461 din 2 noiembrie 2010. 2.461 din 2 noiembrie 2010. 2.461 din 2 noiembrie 2010. 2.461 din 2 noiembrie 2010

pentru aprobarea Listei contribuabililor
reactivati (MO nr. 756 din 12 noiembrie 2010)
♦ DECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nr. 962 din 22 octombrie. 962 din 22 octombrie. 962 din 22 octombrie. 962 din 22 octombrie. 962 din 22 octombrie

2010 2010 2010 2010 2010 pentru modificarea anexelor nr. 2B,
3A si 3B la Decizia Plenului Oficiului
National de Prevenire si Combatere a
Spalarii Banilor nr. 674/2008 privind forma
si continutul Raportului de tranzactii
suspecte, ale Raportului de tranzactii cu
numerar si ale Raportului de transferuri
externe (MO nr. 761 din 15 noiembrie 2010)
♦ NORME din 24 iunie 2010 NORME din 24 iunie 2010 NORME din 24 iunie 2010 NORME din 24 iunie 2010 NORME din 24 iunie 2010 privind

autorizarea firmelor de audit MO nr. 762
din 16 noiembrie 2010
♦  LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 213 din 11 noiembrie 2010. 213 din 11 noiembrie 2010. 213 din 11 noiembrie 2010. 213 din 11 noiembrie 2010. 213 din 11 noiembrie 2010

privind modificarea art. 36 din Legea nr.
160/1998 pentru organizarea si exercitarea
profesiunii de medic veterinar (MO nr. 765
din 16 noiembrie 2010)
♦ ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 99 din. 99 din. 99 din. 99 din. 99 din

10 noiembrie 2010 10 noiembrie 2010 10 noiembrie 2010 10 noiembrie 2010 10 noiembrie 2010 pentru modificarea si
completarea unor acte normative din
domeniul alocarii fondurilor in agricultura
(MO nr. 766 din 16 noiembrie 2010)
♦  ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.548 din 9 noiembrie. 1.548 din 9 noiembrie. 1.548 din 9 noiembrie. 1.548 din 9 noiembrie. 1.548 din 9 noiembrie

2010 2010 2010 2010 2010 privind aprobarea Metodologiei de
evaluare, selectare si de finantare a
proiectelor din cadrul programelor de
interes national in domeniul protectiei
familiei si a drepturilor copilului pentru
perioada 2010-2012 (MO nr. 771 din 18
noiembrie 2010)
♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 500 din 15 noiembrie 2010. 500 din 15 noiembrie 2010. 500 din 15 noiembrie 2010. 500 din 15 noiembrie 2010. 500 din 15 noiembrie 2010

privind aprobarea diferentei de cofinantare
a Centrului European al Consumatorilor
Romania pentru anul 2010 (MO nr. 774 din
18 noiembrie 2010)
♦ LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 222 din 18 noiembrie 2010. 222 din 18 noiembrie 2010. 222 din 18 noiembrie 2010. 222 din 18 noiembrie 2010. 222 din 18 noiembrie 2010

pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la
Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea
diplomelor si calificarilor profesionale
pentru profesiile reglementate din Romania
(MO nr. 775 din 19 noiembrie 2010)
♦ DECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nr. 248 din 12 noiembrie. 248 din 12 noiembrie. 248 din 12 noiembrie. 248 din 12 noiembrie. 248 din 12 noiembrie

2010 2010 2010 2010 2010 privind modificarea Procedurii de
implementare a Programului pentru
dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in
randul tinerilor si facilitarea accesului
acestora la finantare - START, aprobata prin
Decizia presedintelui Agentiei pentru
Implementarea Proiectelor si Programelor
pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 69/
2010 (MO nr. 780 din 22 noiembrie 2010)
♦ DECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nr. 5 din 22 noiembrie 2010. 5 din 22 noiembrie 2010. 5 din 22 noiembrie 2010. 5 din 22 noiembrie 2010. 5 din 22 noiembrie 2010

privind incetarea concesiunii miniere de
exploatare a nisipului si pietrisului din
perimetrul Ilba (MO nr. 793 din 26 noiembrie
2010)
♦ HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 13 din 24 noiembrie. 13 din 24 noiembrie. 13 din 24 noiembrie. 13 din 24 noiembrie. 13 din 24 noiembrie

20102010201020102010privind aprobarea tarifelor pentru
publicarea actelor in Monitorul Oficial al
Romaniei, partile I-VII (MO nr. 793 din 26
noiembrie 2010)
♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.506 din 1 noiembrie 2010. 1.506 din 1 noiembrie 2010. 1.506 din 1 noiembrie 2010. 1.506 din 1 noiembrie 2010. 1.506 din 1 noiembrie 2010

privind aprobarea Procedurii de reevaluare
a persoanelor adulte cu handicap ca urmare
a recomandarilor cuprinse in documentele
intocmite in urma unor actiuni de control
dispuse prin ordin al ministrului muncii,
familiei si protectiei sociale sau in situatia
in care Comisia superioara de evaluare a
persoanelor adulte cu handicap se sesizeaza
din oficiu in cazul eliberarii unor certificate
de incadrare in grad de handicap fara
respectarea prevederilor legale (MO nr. 794
din 26 noiembrie 2010)
♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 252 din 22 noiembrie 2010. 252 din 22 noiembrie 2010. 252 din 22 noiembrie 2010. 252 din 22 noiembrie 2010. 252 din 22 noiembrie 2010

pentru aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare a Directiei
generale pentru relatia cu comunitatile
locale (MO nr. 796 din 29 noiembrie 2010)
♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.601 din 24 noiembrie. 1.601 din 24 noiembrie. 1.601 din 24 noiembrie. 1.601 din 24 noiembrie. 1.601 din 24 noiembrie

2010 2010 2010 2010 2010 privind aprobarea Ghidului
solicitantului - Conditii specifice pentru
cererile de propuneri de proiecte nr. 111
“Calitate in serviciile de ocupare” pentru
implementarea Programului operational
sectorial “Dezvoltarea resurselor umane
2007-2013” (MO nr. 797 din 29 noiembrie
2010)
♦ NORMA nrNORMA nrNORMA nrNORMA nrNORMA nr. 16 din 17 noiembrie 2010. 16 din 17 noiembrie 2010. 16 din 17 noiembrie 2010. 16 din 17 noiembrie 2010. 16 din 17 noiembrie 2010

privind prospectul schemei de pensii
facultative (MO nr. 800 din 30 noiembrie 2010)
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