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Rochii și buchete de mireasă,
costume de miri elegante, torturi și
prăjituri, amenajări și decoraţiuni de
spaţii de nuntă și o gamă largă de
modele de invitaţii de nuntă. Este
ceea ce au putut admira și cumpăra
băimărenii, în perioada 18-20
februarie, la târgul “Nunta de la A la
Z”, organizat de Camera de Comerţ
și Industrie  Maramureș.

Cele 42 de firme care și -au
prezentat oferta de produse și servicii
în cadrul acestei manifestări, au
încântat vizitatorii – miri și nuntași
aflaţi în căutarea unei ţinute deosebite,
a unui aranjament floral, buchet
deosebit pentru sau a unei locaţii
speciale pentru un eveniment special
în viaţa fiecăruia, așa cum este nunta.

 Noile tendinţe în moda rochiilor de
mireasa prezentate în cadrul târgului
au scos în evidenţă faptul că se poartă
stilul simplu si elegant cu materiale
ușoare, fără prea multe cristale,
voaluri scurte și accesorii discrete.
Saloanelor prezente la cea de-a V-a
ediţie a târgului “Nunta de la A la Z”
din Baia Mare au adus, prin modelele
expuse, aceste tendinţe în faţa
vizitatorilor târgului.

Târgul s-a desfășurat pe două planuri
unul fiind expoziţia propriu – zisă cu

vânzare și cel  de-al II-lea fiind cel
cultural artistic.

În expoziţia cu vânzare au putut fi
găsite:

· Florării: buchete de mireasă și
decoraţiuni specifice pentru nunţi

· Agenţii full-service: baloane,
invitaţii de nuntă, artificii, decoraţiuni
pentru nunţi

· Bijuterii din pietre semipreţioase,
zgărdane

· Cadouri: obiecte decorative
ceramică, textile, macrame, icoane pe
sticlă, tablouri

· Îmbrăcăminte ocazionată de
eveniment: rochii de mireasă, costume
de mire și accesorii, ţinute de ocazie

· Poze, filmări, sonorizări nunţi
· Cofetări i și laboratoare de

specialitate: torturi și prăjituri pentru
nunţi

· Unităţi de alimentaţie publică
specializate în organizarea de nunţi

· Cosmetice și saloane de
înfrumuseţare: coafură, machiaj,
cosmetică, întreţinere corporală

· Agenţii de turism: oferte turistice
pentru petrecerea lunii de miere

· Cursuri de dansuri
· Publicaţii de specialitate

CEA MAI MARE
EXPOZIŢIE CU

VÂNZARE de
produse, servicii,
dedicată mirilor și

nuntașilor
Baia Mare

18-20 februarie 2011
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CRIZA în Ţara de Sus
Motto maramureșean:

Am fost și-om fi!

Maramureșul pare a fi fost
martorul, în ultimii 20 de ani, a
dispariţiei unor îndeletnici care
făceau odinioară faima Ţării de Sus.
Criza nu a făcut decât să dea lovitura
de graţie unor industrii sau
agriculturii de acolo.  Camera de
Comerţ și Industrie Maramureș, prin
specialiștii săi, a tras semnalul de
alarmă, s-a implicat sprijinind cu
informaţii despre criză punctuale și
bine localizate, dar mediul politic nu
s-a sesizat, ca și la alte strigate de
ajutor ale mediului de afaceri.

1. Până în 1989 Maramureșul era
cunoscut pentru minerit, îndeosebi
pentru cupru și aur,  existau și
combinate care le prelucrau.
Majoritatea sunt sub lacăt astăzi. Ce
înseamnă azi industria
maramureșeană?

Până în 1989 economia judeţului
s-a dezvoltat având la bază resursele
materiale naturale și cele umane.
Greșit s-a formulat părerea, mai ales
după 1989, că economia
maramureșeană era dominată de
activitatea de minerit. Mineritul și
metalurgia neferoasă deţineau
împreună în 1989, numai 40% din
rezultatele înregistrate de producţia
de marfă. Restul de 60% se realiza în
industria lemnului și mobilei,
construcţiile de mașini, industria
alimentară, textilă și confecţiile,
agricultura, industria materialelor de
construcţii, industria locală și
cooperatistă.

Majoritatea acestor activităţi,
începând cu mineritul, metalurgia,
industria textilă au fost închise, iar
unele din fabrici demolate. De
demolare au mai avut parte și alte
întreprinderi care au dus faima
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produselor peste graniţele ţării. Cea mai
dureroasă dintre acţiunile de
„distrugere”  a economiei
maramureșene, considerăm că este
închiderea minelor și a metalurgiei
neferoase. Acest act dureros, închiderea
minelor, se realizează după două milenii
de existenţă continuă în viaţa economică
a zonei noastre începând cu perioada
Dacia. Acum, ca un epitaf al acţiunii, aș
adăuga versurile poetului: „Munţii
noștri aur poartă/Noi umblăm din
poartă în poartă”.

2. Peste 95% din economia judeţului
înseamnă IMM-uri. Cum  a afectat criza
economia judeţului? Care este rata
șomajului - conturaţi va rog un scurt
tablou economic maramureșean?

Economia judeţului din 2008, după 20
de ani de tranziţie, nu a reușit să atingă
parametrii economico-financiari ai
anilor ‘80 și nici numărul de salariaţi
încadraţi în activităţile productive, decât
în proporţie de 60-65%. În 2010
producţia industrială a judeţului a
realizat o creștere cu 10,4% în volum
absolut, comparativ cu 2009, iar indicele
valoric al cifrei de afaceri în aceeași
perioadă a fost mai mare cu 23,7%.

Aceste creșteri globale din industrie
au fost diminuate la nivelul economiei
judeţului de scăderea de 19,4%
înregistrată de sectorul investiţii.
Lucrările de construcţii au avut un aport
negativ de 14,9% în 2010 faţă de anul
2009.

Exporturile și importurile de produse
și servicii au fost mai mari în primele
10 luni ale anului 2010 faţă de 2009, cu
32,5%, respectiv 29,6%.

Capacitatea de cazare turistică, în
funcţiune a structurilor de primire
turistică, a fost în 2010 cu 3,2% mai mică
faţă de 2009.

Numărul șomerilor înregistraţi la
sfârșitul anului 2010 a fost de 12.490
persoane, în scădere cu 792 de persoane
raportate la aceeași perioadă de timp
2009.

Aceste rezultate ale anului 2010,
comparativ cu anul 2008, ultimul an de
boom economic, înainte de declanșarea
crizei economice și a recesiunii, sunt
mai mici.

- producţia industrială în 2010 are o
scădere de 5,1%, volumul investiţiilor
a fost mai mic cu 40%, lucrările de
construcţii cu aproape 70%, exportul și
importul au cunoscut ușoare creșteri de
2-3% în 2010 comparativ cu 2008.

Analizând în structura
organizaţională a întreprinderilor,

constatăm că microîntreprinderile și
IMM deţin peste 95% din poziţia
numărului de societăţi comerciale
înregistrate la OJRC Maramureș.
Această grupă de firme deţine 49,03%
din cifra de afaceri a economiei
judeţului și 78,0% din personalul
angajat în economia reală. Sunt firme
care au adus un aport esenţial la bugetul
judeţului atât la profit (75,12%) cât și la
pierderi (89,52%)

Aportul firmelor înregistrat, grupate
în primele domenii de activitate, a fost
în ordine descrescătoare astfel:

- comerţul cu 31,6% aport la cifra
totală a judeţului și 18,6% din forţa de
muncă angajată;

- industria mobilei și prelucrării
lemnului cu 16,74% aport la cifra de
afaceri și 17,72% la numărul
personalului angajat;

- industria extractivă și prelucrătoare
cu 8,91% aport la cifra de afaceri și
11,76% la numărul de salariaţi angajaţi.

Cele trei domenii deţin împreună
57,25% din aportul total la cifra de
afaceri și 48,08% din totalul
personalului angajat.

2 bis. CCI Maramureș este foarte
activă în a lua pulsul vieţii economice
judeţene prin sondaje în rândul firmelor.
Care ar fi concluziile ultimului sondaj?

În anul 2009 și trimestrul I 2010 am
efectuat, trimestrial, un sondaj de a
determina perspectiva probabilă a
evoluţiei în timp comparabil a aceleași
perioade a anului 2008/2009 și prognoza
pentru evoluţia probabilă a trimestrului
următor al perioadei aceluiași ani. Am
folosit un model utilizat de
Eurochambres, pe un eșantion de 120-
150 de firme din diferite domenii de
activitate. Analizând periodic, am
determinat un trend crescător/
descrescător postfactum și antefactum
perioadei analizate. Ca un fapt
încurajator pentru această decizie luată,
a fost faptul că prognozele rezultate din
sondaj au fost confirmate de rezultatele
finale raportate la sfârșit de ani 2009 și
2010.

Astfel, sondajele din 2009 prognozau
o recesiune în toate domeniile de
activitate, în comparaţie cu 2008.
Rezultatele finale ale raportărilor de la
sfârșitul lui 2009, comparativ cu 2008,
au confirmat: producţia industrială
91,0%; volumul investiţiilor 88,1%;
exportul 83,4%, construcţiile 25%;
împrumuturi bancare sub 10% ș.a.

Sondajele și concluziile lor au fost
publicate pe site-ul CCI Maramureș și/
sau transmise electronic administraţiilor
locale, judeţene și centrale,
parlamentarilor maramureșeni. Cu
părere de rău, nu am primit confirmări,
poziţii, aprecieri sau propuneri care să

ne confirme sau nu dacă sondajele sunt
sau nu folositoare în activitatea acestor
persoane publice.

3. Cum aţi semnalat criza mediului
de afaceri local?

Prin editorialul din luna noiembrie
2008 al Buletinului Informativ Hermes
Contact, editat de CCI Maramureș,
intitulat „CRIZA”, am fost prima
publicaţie media care anunţa prezenţa
crizei economico-financiară în Europa
și care bătea la poarta economiei
României. „Cum a fost primită sau
privită Criza financiară de către
guvernul, parlamentul și oamenii
politici din România? La început,
nicicum. Toată lumea politică,
indiferent de rang se ocupa de anul
electoral. Anul pomenilor electorale,
unde fiecare, din partea puterii sau a
opoziţie,  caută să câștige cât mai mult
capital politic electoral. Se dă și din
„dreapta” și din „stânga”, la toată
lumea numai să fie pace socială în ţară.
Criza poate să mai aștepte (Sic!). Parcă
ne îndreptăm spre cel mai bun și mai
prosper an din 2000 încoace”.

4. Aţi declarat ca dezvoltarea
economica a României și a zonei ar
trebui să urmeze trei piloni: agricultura,
investiţiile de stat sau străine și turismul,
care deţine un potenţial uriaș. Ce ar
trebui făcut pentru valorificarea acestui
potenţial la nivel local?

Văzând că în primele luni după alegeri
nimeni nu amintește de criza din
România, ne-am sesizat, în februarie
2009, lansând un editorial intitulat
„ANTICRIZA”, unde sugeram
guvernului și parlamentului urgentarea
elaborării unui Plan sau a unui pachet
de programe „anticriză”. Astfel,
propuneam:

„Programul sau pachetul de
programe „anticriză”, în conceptul
omului de afaceri trebuie să contribuie
efectiv la stimularea investiţiilor și a
forţei de muncă active, în special în
domeniul dezvoltării și menţinerii
capacităţilor de producţie din industrie
și agricultură, în special industria
alimentară și producţia
agroalimentară, prin susţinerea și
stimularea consumului intern și creșterea
și menţinerea exportului și care să
contribuie la diminuarea importului
excesiv de mărfuri industriale și
alimentare care au atins cifre aberante
de peste 60-70% din consumul
românilor. Investiţiile din industrie și
agricultură trebuie să asigure păstrarea
locurilor de muncă, dar și crearea de noi
locuri de muncă. Un sector important al
ieșirii din criză îl constituie investiţiile
în infrastructura rutieră, feroviară și

Continuare în pag. a  5-a
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· Salonul financiar bancar și imobiliar CASA TA
Programul cultural artistic a cuprins:
- parade de ţinute pentru miri, mirese, nuntași
- lansări de torturi și prăjituri
- spectacolul de moda și dans “Povestea sosiilor” -

spectacol pe acordurile pieselor anilor 40' si 70' care a
fost coordonat de Lorand Coza

- reprize de dans de societate cu Galactic Dance și
Prodance 2000

- mini spectacol Nunta în Maramureș – susţinut de
Ansamblul Folcloric Naţional Transilvania

- mini concerte de muzică ușoară susţinute de tinere
talente ale Palatului Copiilor din Baia Mare

EXPOZANŢI

� Agentia Mon’ Amour, 0720-070753,
boitorm@yahoo.com, Boitor Marius -  aranjamente pentru
nunti
� Allure SRL, dienutanicoletuta@yahoo.it, Breban Diana

Nicoleta - rochii de aseara
� Bet Sean Impex  - Laborator prajituri de Casa -

Buonissimo, 0740-154015, 0262-221015, 0262-
349146, emil_tarau@landmotors.ro, Emil Tarau - cofetarie
� Biamarc, office@saloniulia.ro, Bianca Seban  - rochii

de mireasa
� Bilardi Product - Restaurant Oaza Italiana, 0262-

216302, marketing@hotelrivulus.ro, Dan Cristian -
restaurant
� Both & CO SRL - Cofetaria Chip & Dale, 0740-

0764444, adiboth2004@yahoo.com, Both Adrian - torturi
aranjamente nunti
� Cards Distributions SRL - Invitatii de nunta, 0722-

242783, 0264-433382, cardsdistribution@yahoo.com,
Cristian Ciureanu - Invitatii de nunta
� Castel Teleki, maries.claudia@gmail.com, Mircea

Maries
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� Central L, Sisestean Corina - confectii si costume
barbati
� Cofetaria Rodna, 0262-277260,  Bontea Maria,-

cofetarie
� Decam SRL - Magazin Carina, 0722-316051, 0262-

434340, Delia Breban - rochii de mireasa
� Deco Design Style, roxanacoza@yahoo.com;

decodesignstyle@yahoo.com - aranjamente pentru nunti
� Depemar SRL - Floraria Magnolia, 0744-772401,

Dean Marioara - flori
� Design Ariana, 0721-284944, Gavra Persida,

persida.gavra@yahoo.com,  - rochii de mireasa, pantofi,
bijuterii, aranjamente nunta
� Fam Costin - Cofetaria Maramures, 0744-613175,

famcostinsrl@yahoo.com, Costin Andrei - cofetarie
� Fodo Trading - Event Gourmand, 0746-414533,

erika.fodo@yahoo.com, Fodo Cristian - restaurant
� Ghiman Ionica - Casa Eva, casaeva@ymail.com,

Ghiman Ionica - servicii imbracaminte, inchirieri casute dar
� Grigor Dorel, grigordorel@yahoo.com, Grigor Dorel,

foto si muzica
� Grup Cernestean SRL, 0740-193061, 0262-

262762, 0262-262763, office@cernestean.ro, Tau
Octavia - cofetarie
� Guz SRL, 0262-229963, 0262-229963, Guz Giorgii

- rochii de mireasa
� H&E Media Production, contact@erdeirudolf.com -

foto

� Hofer Hi, hoferoffice@yahoo.com - patiserie prajituri
� HORTEK Line - Event Line, 0748-225099,

contact@eventline.ro, Horia Marinescu
� II Mociran Alexandru - Servicii Complete pentru nunti

ALEX, 0740-578713, dj_alex_mociran@yahoo.com,
Mociran Alexandru - muzica, foto, video decoratiuni
� International Flowers - Floraria Jasmine, 0749-

268965, hamide_acar@yahoo.com, Acar Monika Emma -
florarie
� Lorand Coza, 0764-705021, Lorand Coza,

lorand_coza@yahoo.com - designer
� Luci Conect Music, 0740-273112,

razvy002000@yahoo.com - muzica, Petric Lucian -
sonorizare efecte lumini
� Panalma, 0262-216343, office@panalma.ro, Kalman

Bela - patiserie prajituri
� Roland & Studio, 0745-642264,

rolandstrebeli@yahoo.com, Roland Strebeli - muzica
� Rosario SRL - Casa Rosa, 0720-544207, 0720-

543545, 0262-212695, 0262-212695,
mariapop_rosario@yahoo.com, Maria Pop - cofetarie
� Vis Implinit, 0769-636276, maryusa@yahoo.com,

Crisan Ionel - decoratiuni diverse evenimente

Urmare din pag. 1
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LANSARE PROIECT

La sediul Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș, în data de 18 februarie 2011 s-au organizat primele două
evenimente din cadrul proiectului

“EUROPEAN-JOBGUIDE CROSS-CARPATHIA”

(HUSKROUA/0901/106)

și anume lansarea proiectului și prima întâlnire a partenerilor.
La lansarea proiectului au participat membrii echipei de implementare a Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș

– beneficiarul proiectului, membrii echipelor de implementare ai partenerilor: Camera de Comerţ și Industrie Borsod-Abauj-
Zemplen (Ungaria) și Fundatia Transcarpathian Enterprise Support Fund “TES FUND” (Ucraina), precum și reprezentanţi ai
organizaţiilor relevante pentru implementarea proiectului – respectiv reprezentanţi ai AJOFM Maramureș, instituţii de învăţământ
universitar, liceal, reprezentanţi ai presei judeţene și regionale.

Cu ocazia lansării a fost prezentat în detaliu proiectul al cărui
obiectiv specific urmărește crearea unui sistem informaþional despre
problemele pieþei muncii, despre cursuri de instruire, despre calificare
și oportunităţi de muncă, în zona transfrontalieră comună a Ungariei,
României și Ucrainei, prin proiectarea, dezvoltarea și integrarea unui
portal multilingv de informare on-line, care să poată compara profiluri
de locuri de muncă și cursuri de instruire, iniţiind astfel un transfer
transfrontalier de cunoºtinþe și experienþă prin activităţi în reţea.

 Partenerii din Ucraina și Ungaria au făcut o și scurtă prezentarea
a instituţiilor pe care le prezintă precum și implicarea lor în
implementarea proiectului.

Reprezentanţii instituţiilor/organizaţiilor relevante pentru
implementarea proiectului au apreciat în mod deosebit utilitatea,
oportunitatea proiectului în condiţiile actualei perioade de criză
economico-financiară și totodată au solicitat detalii privind rolul lor în
cadrul proiectului.

Al doilea eveniment organizat în ziua de 18 februarie 2011 l-a
reprezentat prima întâlnire a partenerilor de proiect, ocazie cu care s-
au prezentat și dezbătut aspecte privind stadiul implementării
proiectului, metodologia proiectului, activităţile proiectului pentru
următoarele luni.

Întâlnirea s-a încheiat cu semnarea unei minute în care este
prezentat un grafic de activităţi viitoare pentru implementarea la timp
a proiectului.
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maritimă – fluvială, care au o susţinere financiară din
programele de finanţare ale UE, a proiectelor de finanţare
asigurate de BM și lichidităţilor disponibile pe piaţa
internaţională financiară.

Nu poţi să faci o economie, o circulaţie a mărfurilor și
persoanelor, un turism civilizat și de calitate fără căi de
comunicaţii, aeroporturi și porturi corespunzătoare,
modernizate, conforme cu cerinţele unei vieţi moderne și
civilizate. Măsurile de mai sus trebuie să fie susţinute de
fonduri de finanţare proprii sau atrase din exterior. Pentru a
crește capacitatea de susţinere financiară cu mijloace proprii
necesare programelor de dezvoltare sau menţinere a
capacităţilor existente, programul anticriză trebuie să
cuprindă măsuri de eficientizare a sistemului de colectare a
taxelor și impozitelor la bugetul consolidat de stat, scoţând
la lumină economia subterană românească”.

Ne-am oferit serviciile conforme cu rolul pe care-l avem
de interfaţă între mediul de afaceri și mediul politic -
administrativ local și judeţean, prin aducerea la locurile de
întâlnire a oamenilor de afaceri maramureșeni indiferent de
culoarea lor politică cu administraţia locală, judeţeană, cu
instituţiile deconcentrate ale guvernului în teritoriu, cu
parlamentari, cu miniștri și personal din executivul ţării, cu
ambasadori care ne vizitează judeţul, cu oamenii de afaceri
străini care ajung pe meleagurile maramureșene.

5. Ce investiţii străine au apărut în judeţ?
Investiţiile în Maramureș în perioada 2009-2010 au fost

continuarea unor proiecte demarate la începutul anilor 2000.
Aceste proiecte s-au materializat în ultimii ani, în câteva
obiective, cum ar fi: SC ADISS SA  Tăuţii Măgherăuș - centrul
tehnologic pentru sisteme de epurare a apelor, cu capital
autohton; SC VITAL SA Baia Mare - modernizarea
serviciilor de apă și canalizare în Baia Mare - investiţie din
programe de finanţare a UE; SC UNIVERSAL ALLOY
CORPORATION SRL - fabricarea de fuselaje pentru
avioane de mare capacitate, în comuna Dumbrăviţa, societate
cu capital american; Mall - GOLD PLAZA din Baia Mare -
investiţie străină; SC ARAMIS INVEST SA Baia Mare -
fabrica de spumă  poliuretanică - cu capital românesc;
KAUFLAND - supermarket - al doilea în Baia Mare,
investiţie cu finanţare externă.

6. Ce acţiuni a întreprins CCI Maramureș pe linia
reconversiei și formării profesionale și în ce domenii?

Rămânând consecventă atribuţiilor sale legale, CCI
Maramureș s-a implicat în condiţiile de criză pe linia instruirii
și pregătirii profesionale. Astfel, a adoptat și realizat un
program amplu de cursuri adresat, atât personalului angajat
din întreprinderi în pericol de închidere cât și persoanelor
aflate în căutarea unui loc de muncă.

În perioada 2009-2010, Camera a organizat 25 de programe
de pregătire profesională în domeniul asigurării calităţii,
managementului resurselor umane, analiza cost - beneficiu,
la care au participat 400 persoane.

Programul de cursuri organizate de CCI Maramureș în
2009-2010 s-a adresat personalului angajat, disponibil,
șomeri, atât pentru reconversia lor, cât și pentru formarea
profesională în domeniile solicitate de piaţa muncii. Amintesc
o parte din acestea: Curs de pregătire teoretică în vederea
autorizării Electricienilor (grad I, II și III); Curs de formare
iniţială a Mediatorilor; Curs Inspector Resurse Umane; Curs
Formator; Curs Analiză Cost Beneficiu; Curs Auditor Intern
conform ISO 9001; Curs Inspector de Specialitate Protecţia
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CRIZA în Ţara de Sus Muncii; Curs Auditor Intern ISO 14001; Curs Auditor Intern
OHSAS 18001 ș.a.

Alături de acest program de cursuri Camera s-a mai
implicat, în calitate de aplicant sau partener și în proiecte de
calificare și pregătire profesională, finanţate POSDRU.

Astfel, în calitate de partener a participat la proiectul
“Campania Succesului Tău” (proiect având ca aplicant
principal Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”) în cadrul căruia
275 de persoane, din judeţele Maramureș, Sălaj și Satu Mare,
au beneficiat de cursuri de (re)calificare pentru însușirea
cunoștinţelor teoretice și practice, deprinderea abilităţilor
necesare în 4 domenii de calificare profesională: confecţioner
tâmplărie aluminiu și PVC; zidar; instalator instalaţii tehnico-
sanitare; sudor. În cadrul aceluiași proiect un număr de 125
de angajaţi din aceleași judeţe, urmează să fie evaluaţi pentru
competenţele dobândite pe alte căi decât cele formale în 7
ocupaţii.

În calitate de aplicant principal, Camera a mai derulat în
perioada octombrie 2009 - august 2010 în cadrul aceluiași
POSDRU, 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 proiect un număr de 100 de
persoane au fost pregătite în meseria de Inspector de
Specialitate Protecţia Muncii.

Un alt proiect în curs de implementare, finanţat tot prin
FSE, în care CCI Maramureș are calitatea de aplicant este
“ENTREPRO - ENTREPreneurship and PROject
management - Program pentru dezvoltare antreprenorială
integrată în judeţul Maramureș”. 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 startup și dezvoltare de proiecte, pentru a genera dezvoltarea
competenţelor antreprenoriale și manageriale și pentru a
genera un număr crescut de afaceri.

7. În încheiere vă rugăm să adresaţi un gând bun cititorilor
noștri, care să exprime speranţe pentru viitor din Maramureșul
istoric.

Atunci când aud de un material în care CRIZA ocupă un
loc central, optimismul este încă diminuat, când vezi că au
trecut 2 ani, în care am împrumutat și cheltuit fără folos 20 de
miliarde de euro. Totuși firmele private, atât cele naţionale și
multinaţionale maramureșene, care nu au văzut nici un euro
din cei împrumutaţi, cu resurse proprii  și mai puţin credite
bancare, s-au străduit și au reușit să diminueze din efectele
crizei, unele ieșind din recesiune. Cu toate acestea, firmele
din sectorul investiţiilor și construcţiilor sunt tot în „șomaj
tehnic”. Așteptăm să se dea drumul la proiectele de
infrastructură, DN Baia Mare - Dej și Baia Mare - Satu Mare,
pe lângă cel în execuţie Baia Mare - Bârsana. Ne străduim să
ne aducem acasă de pe meleaguri străine maramureșenii
plecaţi la lucru, să-i aducem înapoi la casa lor, care a fost, este
și va rămâne „Maramureș ţară veche / Cu oameni fără
pereche”, ca să-și pună în lucru priceperea și mânuirea pentru
dezvoltarea economică a locurilor natale. Am dori și noi să
horim, să jucăm și să ţipurim de bucurie că am scăpat de
criză. Dar această dorinţă nu stă numai în putinţa și voinţa
noastră a maramureșenilor. Ea trebuie să fie în primul rând,
dorinţa, voinţa și putinţa triumviratului politic care conduce
ţara: președinte, guvern și parlament. Domnul să le dea minte,
putere de muncă și dragoste de ţară și popor!

N.R. Interviu realizat pentru Revista „Together for your
business”
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CAMERELE DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE DIN ROMÂNIA SE
IMPLICĂ ÎN PROMOVAREA RESPONSABILITĂŢII SOCIALE
Cele 42 de Camere de Comerţ și Industrie

din ţară, sub coordonarea Camerei de Comerţ
și Industrie a României, și-au unit eforturile
pentru implementarea proiectului “Birouri
de asistenţă pentru promovarea
Responsabilităţii Sociale a
Întreprinderilor”! Proiectul este co-
finanţat prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013,
Axa prioritară 3 “Creșterea adaptabilităţii
lucrătorilor și a întreprinderilor”, Domeniul
major de intervenţie 3.3 “Dezvoltarea
parteneriatelor și încurajarea iniţiativelor
pentru partenerii sociali și societatea civilă”.

Obiectivul general  al
proiectului constă în abilitarea
actorilor socio-economici și civici
relevanţi să identifice și să
implementeze practicile necesare
pentru creșterea interesului
societăţii românești faţă de
Responsabilitatea Socială a
Intreprinderilor, prin întărirea
competenţelor personalului
Camerelor de Comerţ și Industrie
pentru a lucra în cadrul unei reţele
naţionale de birouri de asistenţă RSI, ce vor
promova conceptele și instrumentele RSI în
rândul actorilor sociali, organizaţiilor
societăţii civile și în mediul de afaceri naţional.

Cui se adresează proiectul?
· În mod direct, angajaţilor Camerelor de

Comerţ și Industrie de la nivel naţional și
judeţean, pentru a construi și dezvolta
împreuna 42 de birouri de asistenţă RSI în
sediile fiecărei Camere judeţene și un Centru
de Coordonare în București la CCIR;

· În mod indirect pe parcursul proiectului
și în mod direct după sfârșitul acestuia,
mediului de afaceri conturat de firmele
membre ale Camerelor și actorilor economici
naţionali în general;

· Alţi potenţiali beneficiari ai proiectului:
actorii locali cu care Camerele de Comerţ și
Industrie și firmele interacţionează, precum
ONG-uri, instituţii publice, sindicate,
patronate, asociaţii profesionale.

De ce acest proiect?
· Deoarece studiul „CSR and

competitiveness – European SMEs good
practice”, elaborat intre 2007-2008 de CCIR,
atrage atenţia asupra lipsei de specialiști în

domeniul RSI la nivel naţional și a
cunoștinţelor insuficiente privind sensul real
al acţiunilor RSI în rândul diverșilor actori –
firme, ONG-uri, sindicate, patronate, asociaţii
de consumatori etc.;

· Deoarece sistemul educaţional
universitar naţional întârzie încă să introducă
în curriculum cursuri privind dezvoltarea
durabilă și RSI;

· Deoarece Camerele de Comerţ și
Industrie sunt în contact permanent cu firmele
membre și au dezvoltat relaţii de cooperare
cu părţile interesate locale, având un
potenţial rol strategic în promovarea trans-

sectorială a culturii RSI în mediul de afaceri
romanesc, în rândul comunităţilor și a
diverșilor actori sociali și civici locali;

· Deoarece în ultimii ani, Camerele de
Comerţ și Industrie au încurajat – unele
constant, altele punctual -  promovarea
culturii RSI în mediul de afaceri naţional, prin
organizarea de diferite evenimente care s-
au rezumat la o funcţie de promovare a RSI,
fără a oferi însă programe de formare și
informaţii specifice RSI în rândul angajaţilor
Camerelor.

Una dintre primele activităţi desfășurate
în cadrul proiectului a fost analiza
preliminară a situaţiei RSI în Romania, a
cunoștinţelor și nevoilor RSI în care s-a
efectuat:

- Analiza preliminară a situaţiei RSI în
Romania: analiza actorilor și practicilor
naţionale privind protecţia mediului, resursele
umane, comunităţile locale;

- Analiza sferei de activitate a birourilor
de asistenţă RSI, printr-un sondaj efectuat în
rândul membrilor CCI Judeţene. Au răspuns
sondajului 632 de firme de la nivel

naţional, și s-a evaluat: a) cunoștinţele RSI,
b) serviciile RSI necesare în România, c) sfera

de activitate a birourilor RSI. Analiza a fost
esenţială pentru a stabili serviciile ce
urmează a fi oferite de birourile RSI în
conformitate cu așteptările mediului
economic;

- S-a realizat și o analiză a proiectului
italian Birouri de Asistenţă RSI, ce va fi
folosită ca benchmark pentru proiect.
Proiectul are ca partener firma italiană
ECOSISTEMI SRL.

S-a creat un website, http://csr.ccir.ro,
care stă acum la dispoziţie pentru a afla mai
multe despre situaţia și resursele RSI în
România și Europa, precum și despre proiect,

activităţile, rezultatele și partenerii
care îl implementează!

A urmat apoi o analiză
structurală a Camerelor de Comerţ
și Industrie, analiză care s-a
efectuat pentru fiecare din cele 42
Camere de Comerţ Judeţene pentru
a determina modul de organizare și
instrumentele necesare pentru a
crea cele 42 de birouri RSI. S-au
selectat 8 participanţi la programul
“Instruirea Instructorului”, câte unul
pentru fiecare regiune de

dezvoltare, care vor efectua, împreună cu
experţii parteneri ai proiectului, instruirea
personalului CCI Judeţene.

Urmează etapa în care pe fiecare regiune
în parte se vor desfășura (în perioada
februarie – iulie 2011) instruirile cu
reprezentanţii CCI Judeţene. În 10-11
februarie la sediul CCI Sălaj a început
instruirea regională pe Regiunea Nord - Vest
cu reprezentanţii Camerelor de Comerţ și
Industrie din cele 6 judeţe. Tema lunii
februarie a fost Noţiuni de bază în
domeniul dezvoltării durabile și RSI.
În cadrul acestei teme s-au abordat
următoarele subiecte: Prezentarea
birourilor de asistenta RSI: avantaje si
beneficii; Introducere in dezvoltarea durabila;
Introducere in responsabilitatea sociala a
intreprinderilor; RSI la nivel international,
european și naţional; Introducere in
implicarea partilor interesate (stakeholderi);
Tehnici de implicare si managementul
conflictelor. Lectori au fost Sabina Nicolella,
expert din partea partenerului proiectului,
ECOSISTEMI SRL Italia și Mihail Mărășescu
din partea CCI Maramureș.

Mihail MĂRĂȘESCU
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COMPARTIMENTUL INSTRUIRE ȘI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

În perioada 24 - 25 februarie 2011,
Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, în cadrul Academiei de
Management pentru IMM Maramureș,
a organizat sesiunea de instruire
„Analiza Cost Beneficiu”, curs susţinut
de către ACZ Consulting din Craiova.

Analiza Cost - Beneficiu fiind
principalul instrument de estimare și
evaluare economică a proiectelor,
justifică necesitatea și importanţa
acestora. Totodată, este un document
obligatoriu care trebuie anexat Cererii de
Finanţare.

Curs de instruire ANALIZA COST-BENEFICIU
Acest curs a vizat: administratorii de

firme; persoanele care au ca sarcină de
serviciu să elaboreze documentaţia
pentru Accesarea Fondurilor Structurale;
contabilii șefi, directorii economici;
persoanele ce contribuie la
managementul economic și financiar al
firmelor, persoanele din birourile,
compartimentele de Proiecte și
Programe din cadrul Administraţiei
Publice Locale și Regionale.

Din tematica cursului amintim:
calculul de cash flow-uri, mecanismul
de actualizare; metodologia de

elaborare a analizei cost-beneficiu;
elaborarea analizei cost-beneficiu
pentru un proiect finanţat din Programul
Operaţional Regional (POR); elaborarea
analizei cost-beneficiu pentru un proiect
finanţat din Programul Operaţional
Sectorial Creșterea Competitivităţii
Economice (POS CCE).

La invitaţia Camerei de Comerţ și
Industrie Maramureș au răspuns firme
din diferite domenii de activitate, fiind
prezenţi pe parcursul celor 2 zile, 10
participanţi.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

INSPECTOR RESURSE UMANE
Având în vedere noile

modificări aduse legislaţiei
în domeniul resurselor
umane, interesul pentru
cursuri le de profi l a
crescut considerabi l .
Astfel , începând cu
21.02.2011 , Camera de
Comerţ și Industrie
Maramureș a dat startul la
o a doua serie de curs -
INSPECTOR RESURSE
UMANE, din acest an.

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,
el iberat de Ministerul
Muncii, Familiei și Protecţiei
Sociale și Ministerul
Educaţiei , Cercetări i ,
Tineretului și Sportului.

Cursurile se desfășoară
pe parcursul a trei
săptămâni, de luni până joi,
începând cu ora 16:00, la
sediul CCI Maramureș,
acestea fiind susţinute de
formatori autorizaţi de
Ministerul Muncii, Familiei și

Egalităţi i de Șanse, cu
s p e c i a l i z ă r i
c o r e s p u n z ă t o a r e
programei de pregătire și
cu o pregătire pedagogică
specif ică formări i
profesionale a adulţilor.

În cadrul cursului au loc
discuţii libere pe diverse
teme cum ar fi: funcţionarea
departamentului de
resurse umane, regulamente
interne, contracte de
muncă, sisteme de
salarizare, taxe, impozite,
asigurări sociale sau
raportări statistice, cât și
pe baza legislaţiei muncii
în vigoare.
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ANUNŢ
Data publicării:  25. 02.2011

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!”, este autorizat ca Centru de evaluare a competenţelor. În
cadrul proiectului  mai sus menţionat se oferă posibilitatea celor interesaţi să-și certifice competenţele în
diferite meserii. Certificarea competenţelor este gratuită.

Grupul ţintă: 125 de angajaţi din judeţele  Maramureș, Sălaj și Satu Mare care doresc să fie evaluaţi pentru
competenţele dobândite pe alte căi decât cele formale în ocupaţiile:

- zidar pietrar tencuitor
- dulgher pentru construcţii
- zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor
- sudor
- confecţioner tâmplărie din aluminiu și mase plastice

Inscrierile se fac la sediul unităţii.
Adresa: Baia Mare, str.Progresului  Nr.43
Persoane de contact: ing. Pop Iuliana- director centru;
                               ing. Tontoiu Ana-monitor Centru de Evaluare
Tel/fax : 0262-225803;  0723319421;  0745392300
E-mail : colegiulasbm@gmail.com
Site :     www.asalignybm.repka.ro (accesaţi pentru informaţii suplimentare)
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Participarea la a XVIII-a sesiune a Colegiului de Conducere
al CCI a României și la reuniunea anuală a președinţilor

Camerelor de Comerţ și Industrie din România
În perioada 17 – 19 februarie a.c,

președintele CCI Maramureș, Dl. Gheorghe
Marcaș a participat la Poiana Brașov la cea
de-a XVIII-a sesiune a Colegiului de
Conducere al CCIR și la Reuniunea Anuală
a Președinţilor Camerelor de Comerţ și
Industrie din România.

Lucrările întâlnirilor au fost conduse de
Excelenţa sa Mihail Vlasov, președintele
Camerei de Comerţ și Industrie a României.

Alături de alte puncte deosebit de
importante pentru activitatea Camerei

Naţionale și a Sistemului Cameral, cu această
ocazie a fost prezentată și supusă aprobării,
Strategia și Obiectivele Camerei Naţionale.

În cadrul ședinţei de Colegiu, a fost
prezentat și programul de acţiuni al
Comisiilor din Cadrul Comitetului pentru
Strategii Camerale.

Între acestea , Comisia pentru servicii a
cărei președinţie este deţinută de dl.
Gheorghe Marcaș, a avut stabilite
următoarele activităţi:

- Elaborarea de către CCIR a normelor

metodologice pentru serviciile prevăzute în
Legea 335/2007 și Statutul cadru al CCI
judeţene

- Finalizarea Nomenclatorului de Servicii
al CCI din România

- Elaborarea metodologiei unitare de
realizare a studiului annual privind evoluţia
economică a judeţului

Referitor la acestea s-a concluzionat că
este necesară o implicare mai mare atât din
partea Camerei Naţionale cât și din partea
Camerelor teritoriale.
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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. 25 din 19 ianuarie 2011 . 25 din 19 ianuarie 2011 . 25 din 19 ianuarie 2011 . 25 din 19 ianuarie 2011 . 25 din 19 ianuarie 2011 pentru
aprobarea modelului si continutului formularului
“Declaratie-inventar privind contributia pentru
concedii si indemnizatii de asigurari sociale de
sanatate aflata in sold la data de 31 decembrie
2010 si neachitata pana la data de 31 ianuarie
2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali si
soldul sumelor de recuperat de la bugetul
Fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate” (MO nr. 85 din 2 februarie 2011)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 53 din 27 ianuarie 2011 . 53 din 27 ianuarie 2011 . 53 din 27 ianuarie 2011 . 53 din 27 ianuarie 2011 . 53 din 27 ianuarie 2011 pentru

aprobarea modelului si continutului formularului
“Declaratie-inventar privind contributia pentru
concedii si indemnizatii de asigurari sociale de
sanatate aflata in sold la data de 31 decembrie
2010 si neachitata pana la data de 31 ianuarie
2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali si
soldul sumelor de recuperat de la bugetul
Fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate” (MO nr. 85 din 2 februarie 2011)
� PROCEDURA DE PREDARE-PRIMIRE dinPROCEDURA DE PREDARE-PRIMIRE dinPROCEDURA DE PREDARE-PRIMIRE dinPROCEDURA DE PREDARE-PRIMIRE dinPROCEDURA DE PREDARE-PRIMIRE din

1 februarie 2011 1 februarie 2011 1 februarie 2011 1 februarie 2011 1 februarie 2011 a informatiilor si/sau a
documentelor privind creantele fiscale ale sediilor
secundare inregistrate fiscal ca platitoare de
salarii si venituri asimilate salariilor (MO nr. 88
din 2 februarie 2011)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 232 din 1 februarie 2011 . 232 din 1 februarie 2011 . 232 din 1 februarie 2011 . 232 din 1 februarie 2011 . 232 din 1 februarie 2011 privind

procedura de predare-primire a informatiilor si/
sau a documentelor privind creantele fiscale ale
sediilor secundare inregistrate fiscal ca platitoare
de salarii si venituri asimilate salariilor (MO nr.
88 din 2 februarie 2011)
� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 65 din 26 ianuarie 2011. 65 din 26 ianuarie 2011. 65 din 26 ianuarie 2011. 65 din 26 ianuarie 2011. 65 din 26 ianuarie 2011

privind reglementarea unor masuri financiare
temporare pentru stimularea gradului de
absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura
aferente schemelor de plati directe si pentru
masuri de piata in agricultura (MO nr. 89 din 3
februarie 2011)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 73 din 27 ianuarie 2011 . 73 din 27 ianuarie 2011 . 73 din 27 ianuarie 2011 . 73 din 27 ianuarie 2011 . 73 din 27 ianuarie 2011 pentru

modificarea Ordinului presedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008
privind aprobarea modelului si continutului
formularelor utilizate pentru declararea
impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de
stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa
(MO nr. 89 din 3 februarie 2011)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3 din 27 ianuarie 2011 . 3 din 27 ianuarie 2011 . 3 din 27 ianuarie 2011 . 3 din 27 ianuarie 2011 . 3 din 27 ianuarie 2011 privind

stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea
serviciului de distributie si aprobarea preturilor
pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale
realizate de Societatea Comerciala AMARAD
DISTRIBUTIE - S.R.L. (MO nr. 90 - 3 feb. 2011)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 183 din 31 ianuarie 2011 . 183 din 31 ianuarie 2011 . 183 din 31 ianuarie 2011 . 183 din 31 ianuarie 2011 . 183 din 31 ianuarie 2011 pentru

aprobarea modelului si continutului formularului
(300) “Decont de taxa pe valoarea adaugata” (MO

nr. 91 din 4 februarie 2011)
� ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 4 din 2. 4 din 2. 4 din 2. 4 din 2. 4 din 2

februarie 2011 februarie 2011 februarie 2011 februarie 2011 februarie 2011 privind stabilirea unor masuri
pentru reorganizarea Autoritatii pentru
Valorificarea Activelor Statului si pentru
executarea obligatiilor de plata ale institutiilor
publice stabilite prin titluri executorii (MO nr.
96 din 4 februarie 2011)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 24 din 28 ianuarie 2011 . 24 din 28 ianuarie 2011 . 24 din 28 ianuarie 2011 . 24 din 28 ianuarie 2011 . 24 din 28 ianuarie 2011 pentru

modificarea anexei la Ordinul ministrului
agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 392/
2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile
pentru proiectele finantate in cadrul Programului
Operational pentru Pescuit 2007-2013 (MO nr. 97
din 7 februarie 2011)
� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 51 din 7 iunie 1995. 51 din 7 iunie 1995. 51 din 7 iunie 1995. 51 din 7 iunie 1995. 51 din 7 iunie 1995

(*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) pentru organizarea si exercitarea
profesiei de avocat* (MO nr. 98 - 7 februarie 2011)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 265 din 6 decembrie 2010. 265 din 6 decembrie 2010. 265 din 6 decembrie 2010. 265 din 6 decembrie 2010. 265 din 6 decembrie 2010

pentru aprobarea versiunii a III-a a
Documentului-cadru de implementare a
Programului operational “Dezvoltarea capacitatii
administrative” 2007-2013 (MO nr. 99 din 7
februarie 2011)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 2.877 din 23 decembrie 2010. 2.877 din 23 decembrie 2010. 2.877 din 23 decembrie 2010. 2.877 din 23 decembrie 2010. 2.877 din 23 decembrie 2010

pentru aprobarea versiunii a III-a a
Documentului-cadru de implementare a
Programului operational “Dezvoltarea capacitatii
administrative” 2007-2013 (MO nr. 99 din 7
februarie 2011)
� MEMORANDUM SUPLIMENTMEMORANDUM SUPLIMENTMEMORANDUM SUPLIMENTMEMORANDUM SUPLIMENTMEMORANDUM SUPLIMENTAR DEAR DEAR DEAR DEAR DE

INTELEGERE din 12 ianuarie 2011 INTELEGERE din 12 ianuarie 2011 INTELEGERE din 12 ianuarie 2011 INTELEGERE din 12 ianuarie 2011 INTELEGERE din 12 ianuarie 2011 (al treilea
addendum la Memorandumul de intelegere) intre
Uniunea Europeana si Romania*) (MO nr. 99 din
7 februarie 2011)
� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 1 din 18 ianuarie 2011. 1 din 18 ianuarie 2011. 1 din 18 ianuarie 2011. 1 din 18 ianuarie 2011. 1 din 18 ianuarie 2011

privind aprobarea nivelului taxei de inscriere in
evidentele Camerei Consultantilor Fiscali pentru
anul 2011 si al nivelului taxei de autorizare a
societatilor comerciale de consultanta fiscala (MO
nr. 99 din 7 februarie 2011)
� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 2 din 18 ianuarie 2011. 2 din 18 ianuarie 2011. 2 din 18 ianuarie 2011. 2 din 18 ianuarie 2011. 2 din 18 ianuarie 2011

privind aprobarea nivelului taxei de inscriere la
examenul de atribuire a calitatii de consultant
fiscal (MO nr. 99 din 7 februarie 2011)
� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 3 din 18 ianuarie 2011. 3 din 18 ianuarie 2011. 3 din 18 ianuarie 2011. 3 din 18 ianuarie 2011. 3 din 18 ianuarie 2011

privind modalitatea si termenele de plata a
cotizatiilor fixe in anul 2011 si a cotizatiilor
variabile datorate de consultantii fiscali pentru
veniturile realizate in anul 2010 si depunerea
declaratiilor in anul 2011 (MO nr. 99 din 7
februarie 2011)
� REGULI SI CRITERII din 2 februarie 2011REGULI SI CRITERII din 2 februarie 2011REGULI SI CRITERII din 2 februarie 2011REGULI SI CRITERII din 2 februarie 2011REGULI SI CRITERII din 2 februarie 2011

pe baza carora se acorda biletele de odihna MO
nr. 101 din 8 februarie 2011
� ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 6 din 2. 6 din 2. 6 din 2. 6 din 2. 6 din 2

februarie 2011 februarie 2011 februarie 2011 februarie 2011 februarie 2011 pentru stimularea infiintarii si
dezvoltarii microintreprinderilor de catre
intreprinzatorii tineri (MO nr. 103 din 9 februarie
201)
� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 88 din 2 februarie 2011. 88 din 2 februarie 2011. 88 din 2 februarie 2011. 88 din 2 februarie 2011. 88 din 2 februarie 2011

privind aprobarea acordarii subventiei unitare
pentru actiuni de ecologizare Societatii Comerciale
“Romplumb” - S.A. Baia Mare in anul 2011 (MO
nr. 103 din 9 februarie 2011)
� GHID DE FINANTGHID DE FINANTGHID DE FINANTGHID DE FINANTGHID DE FINANTARE din 31 ianuarie 2011ARE din 31 ianuarie 2011ARE din 31 ianuarie 2011ARE din 31 ianuarie 2011ARE din 31 ianuarie 2011

a Programului de stimulare a innoirii Parcului
auto national (MO nr. 105 din 10 februarie 2011)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 772 din 31 ianuarie 2011 . 772 din 31 ianuarie 2011 . 772 din 31 ianuarie 2011 . 772 din 31 ianuarie 2011 . 772 din 31 ianuarie 2011 pentru

aprobarea Ghidului de finantare a Programului
de stimulare a innoirii Parcului auto national
(MO nr. 105 din 10 februarie 2011)
� GHID DE FINANTGHID DE FINANTGHID DE FINANTGHID DE FINANTGHID DE FINANTARE din 31 ianuarie 2011ARE din 31 ianuarie 2011ARE din 31 ianuarie 2011ARE din 31 ianuarie 2011ARE din 31 ianuarie 2011

a Programului de stimulare a innoirii Parcului
auto national (MO nr. 105 din 10 februarie 2011)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 772 din 31 ianuarie 2011 . 772 din 31 ianuarie 2011 . 772 din 31 ianuarie 2011 . 772 din 31 ianuarie 2011 . 772 din 31 ianuarie 2011 pentru

aprobarea Ghidului de finantare a Programului
de stimulare a innoirii Parcului auto national
(MO nr. 105 din 10 februarie 2011)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 756 din 26 ianuarie 2011 . 756 din 26 ianuarie 2011 . 756 din 26 ianuarie 2011 . 756 din 26 ianuarie 2011 . 756 din 26 ianuarie 2011 privind

desemnarea Asociatiei Generale a Frigotehnistilor
din Romania ca organism de evaluare si certificare
provizorie a personalului care desfasoara
activitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din
Regulamentul (CE) nr. 303/2008 si a personalului
care desfasoara activitatea prevazuta la art. 1 din
Regulamentul (CE) nr. 307/2008 si de certificare
provizorie a operatorilor economici care desfasoara
una sau mai multe dintre activitatile prevazute
la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/
2008 potrivit prevederilor Hotararii Guvernului
nr. 939/2010 privind unele masuri pentru
aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.
842/2006 al Parlamentului European si al
Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze
fluorurate cu efect de sera (MO nr. 107 din 10
februarie 2011)
� NORME METODOLOGICE din 2 februarieNORME METODOLOGICE din 2 februarieNORME METODOLOGICE din 2 februarieNORME METODOLOGICE din 2 februarieNORME METODOLOGICE din 2 februarie

2011 2011 2011 2011 2011 de aplicare a Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii
si dezvoltarii microintreprinderilor de catre
intreprinzatorii tineri (MO nr. 108 din 10
februarie 2011)
� ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 8 din 2. 8 din 2. 8 din 2. 8 din 2. 8 din 2

februarie 2011 februarie 2011 februarie 2011 februarie 2011 februarie 2011 pentru completarea art. 22^1
din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor (MO nr. 109 - 11 februarie
2011)

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 959 din 8 februarie 2011 . 959 din 8 februarie 2011 . 959 din 8 februarie 2011 . 959 din 8 februarie 2011 . 959 din 8 februarie 2011 pentru

stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet

Continuare în pag. a  11-a
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Acte normative publicate în

Monitorul Oficial

Urmare din pag. a  10-a

de masa pentru semestrul I al anului 2011 (MO nr. 111 din 11 februarie

2011)

� NORME METODOLOGICE din 8 februarie 2011 NORME METODOLOGICE din 8 februarie 2011 NORME METODOLOGICE din 8 februarie 2011 NORME METODOLOGICE din 8 februarie 2011 NORME METODOLOGICE din 8 februarie 2011 de aplicare a

prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2010 privind

regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare (MO nr.

112 din 14 februarie 2011)

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 101 din 8 februarie 2011 . 101 din 8 februarie 2011 . 101 din 8 februarie 2011 . 101 din 8 februarie 2011 . 101 din 8 februarie 2011 privind aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului

nr. 119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu

dubla utilizare (MO nr. 112 din 14 februarie 2011)

� ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 10 din 9 februarie 2011 . 10 din 9 februarie 2011 . 10 din 9 februarie 2011 . 10 din 9 februarie 2011 . 10 din 9 februarie 2011 privind

abrogarea alin. (8) al art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si

exercitarea profesiei de avocat (MO OFICIAL nr. 113 din 14 februarie 2011)

� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 260 din 4 noiembrie 2008 (*republicata*) . 260 din 4 noiembrie 2008 (*republicata*) . 260 din 4 noiembrie 2008 (*republicata*) . 260 din 4 noiembrie 2008 (*republicata*) . 260 din 4 noiembrie 2008 (*republicata*) privind asigurarea

obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si

inundatiilor*)  (MO nr. 115 din 15 februarie 2011)

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 120/C din 19 ianuarie 2011 . 120/C din 19 ianuarie 2011 . 120/C din 19 ianuarie 2011 . 120/C din 19 ianuarie 2011 . 120/C din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea

Regulamentului de organizare si functionare a Ministerului Justitiei (MO

nr. 116 din 16 februarie 2011)

� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 178 din 11 aprilie 2000 (*republicata*) . 178 din 11 aprilie 2000 (*republicata*) . 178 din 11 aprilie 2000 (*republicata*) . 178 din 11 aprilie 2000 (*republicata*) . 178 din 11 aprilie 2000 (*republicata*) privind produsele

cosmetice MO nr. 120 din 17 februarie 2011 *) Republicata in temeiul art.

III din Legea nr. 260/2010 pentru abrogarea art. 8 din Legea nr. 178/2000

privind produsele cosmetice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,

Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2010, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice a mai fost republicata in

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 91 din 27 ianuarie 2005, iar

ulterior a mai fost modificata si completata prin: Legea nr. 469/2006 pentru

modificarea si completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice,

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.029 din 27

decembrie 2006; Ordonanta Guvernului nr. 2/2010 pentru modificarea Legii

nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, publicata in Monitorul Oficial al

Romaniei, Partea I, nr. 59 din 26 ianuarie 2010, aprobata prin Legea nr.

159/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 496 din

19 iulie 2010.

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 20 din 26 ianuarie 2011 . 20 din 26 ianuarie 2011 . 20 din 26 ianuarie 2011 . 20 din 26 ianuarie 2011 . 20 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea sistemelor de

sanctiuni pentru masurile 211 “Sprijin pentru zona montana defavorizata”,

212 “Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona montana” si 214

“Plati de agro-mediu” din Programul national de dezvoltare rurala 2007-

2013 si pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii

rurale nr. 723/2007 privind unele masuri pentru aplicarea art. 74 din

Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire

a normelor de aplicare a conditionarii, modularii si a sistemului integrat de

gestiune si control, prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003 al

Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru

schemele de sprijin direct in cadrul politicii agricole comune si de stabilire

a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, referitor la transferul

exploatatiilor agricole (MO nr. 120 din 17 februarie 2011)

� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 110 din 9 februarie 2011 . 110 din 9 februarie 2011 . 110 din 9 februarie 2011 . 110 din 9 februarie 2011 . 110 din 9 februarie 2011 privind aprobarea proiectelor

selectate in sesiunea 21 septembrie 2009-12 octombrie 2009 si a finantarii

acestora, in cadrul Programului national de imbunatatire a calitatii mediului

prin realizarea de spatii verzi in localitati (MO nr. 122 - 17 februarie 2011)

� GHIDUL din 9 februarie 2011 GHIDUL din 9 februarie 2011 GHIDUL din 9 februarie 2011 GHIDUL din 9 februarie 2011 GHIDUL din 9 februarie 2011 carierei militare (MO nr. 125 din 18

februarie 2011)

� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 106 din 9 februarie 2011 . 106 din 9 februarie 2011 . 106 din 9 februarie 2011 . 106 din 9 februarie 2011 . 106 din 9 februarie 2011 pentru aprobarea Ghidului

carierei militare (MO nr. 125 din 18 februarie 2011)

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 22 din 27 ianuarie 2011 . 22 din 27 ianuarie 2011 . 22 din 27 ianuarie 2011 . 22 din 27 ianuarie 2011 . 22 din 27 ianuarie 2011 privind reorganizarea Registrului

fermelor, care devine Registrul unic de identificare, in vederea accesarii

masurilor reglementate de politica agricola comuna (MO nr. 127 din 21

februarie 2011)

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. M.17 din 10 februarie 2011 . M.17 din 10 februarie 2011 . M.17 din 10 februarie 2011 . M.17 din 10 februarie 2011 . M.17 din 10 februarie 2011 pentru abrogarea Ordinului

ministrului apararii nationale nr. M.101/2010 privind aplicarea in Ministerul

Apararii Nationale a Hotararii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea

pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a

pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special

din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010

privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor (MO nr. 130 din 21

februarie 2011)

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 46/C din 6 ianuarie 2011 . 46/C din 6 ianuarie 2011 . 46/C din 6 ianuarie 2011 . 46/C din 6 ianuarie 2011 . 46/C din 6 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor

privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici (MO

nr. 133 din 22 februarie 2011)

� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 113 din 9 februarie 2011 . 113 din 9 februarie 2011 . 113 din 9 februarie 2011 . 113 din 9 februarie 2011 . 113 din 9 februarie 2011 pentru modificarea si

completarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul

protectiei sociale (MO nr. 133 din 22 februarie 2011)

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 986 din 15 februarie 2011 . 986 din 15 februarie 2011 . 986 din 15 februarie 2011 . 986 din 15 februarie 2011 . 986 din 15 februarie 2011 privind stabilirea cuantumului

taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea

ocuparii fortei de munca pentru anul 2011 (MO nr. 134  - 22 februarie 2011)

� REGULAMENT din 9 februarie 2011 REGULAMENT din 9 februarie 2011 REGULAMENT din 9 februarie 2011 REGULAMENT din 9 februarie 2011 REGULAMENT din 9 februarie 2011 de organizare si functionare a

Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor

Universitare (MO nr. 138 din 23 februarie 2011)

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3.759 din 9 februarie 2011 . 3.759 din 9 februarie 2011 . 3.759 din 9 februarie 2011 . 3.759 din 9 februarie 2011 . 3.759 din 9 februarie 2011 privind aprobarea

Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de

Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii

acestuia (MO  nr. 138 din 23 februarie 2011)

� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 131 din 16 februarie 2011 . 131 din 16 februarie 2011 . 131 din 16 februarie 2011 . 131 din 16 februarie 2011 . 131 din 16 februarie 2011 pentru modificarea si

completarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru

beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca,

finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate

Romaniei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 175/2010 (MO nr. 139

din 24 februarie 2011)

� DECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nr. 828 din 4 februarie 2011 . 828 din 4 februarie 2011 . 828 din 4 februarie 2011 . 828 din 4 februarie 2011 . 828 din 4 februarie 2011 privind modificarea si

completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru

Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea

Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzand tarifele de utilizare a spectrului

radio, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si

Tehnologia Informatiei (MO nr. 140 din 24 februarie 2011)

� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 11/215 din 15 februarie 2011 . 11/215 din 15 februarie 2011 . 11/215 din 15 februarie 2011 . 11/215 din 15 februarie 2011 . 11/215 din 15 februarie 2011 pentru modificarea si

completarea Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenul de

aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil

autorizat, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Corpului Expertilor

Contabili si Contabililor Autorizati din Romania nr. 00/33/2000 (MO nr. 142

din 25 februarie 2011)

� ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 17 din 23 februarie 2011 . 17 din 23 februarie 2011 . 17 din 23 februarie 2011 . 17 din 23 februarie 2011 . 17 din 23 februarie 2011 privind

administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat, pana

la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de

munca, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in

domeniul sistemului asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei

de munca (MO nr. 145 din 28 februarie 2011)

� ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 18 din 23 februarie 2011 . 18 din 23 februarie 2011 . 18 din 23 februarie 2011 . 18 din 23 februarie 2011 . 18 din 23 februarie 2011 privind

modificarea si completarea art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului

nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008 (MO nr. 145

din 28 februarie 2011)

� ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 19 din 23 februarie 2011 . 19 din 23 februarie 2011 . 19 din 23 februarie 2011 . 19 din 23 februarie 2011 . 19 din 23 februarie 2011 privind unele

masuri pentru modificarea unor acte normative in domeniul comunicatiilor

electronice (MO nr. 146 din 28 februarie 2011)
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C.C.I. Maramureș - Busola dumneavoastră în afaceri !

• • • • • Din străinătate

� Dubai Entertainment, Amusement & Leisure Expo – DEAL

- Dubai World Trade Center - 04-06.04.2011
� Dubai International Wood & Wood Machinery Show -

Centrul de Expoziţii al Aeroportului din Dubai - 05-07.04.2011
� MidEast Watch&Jewlery Show - Centrul de Expoziţii din

Sharjah - 05-09.04.2011
� 59th UITP World Congress & Exhibition - Dubai World

Trade Center - 10-14.04.2011
� Gulf Education &Training Exhibition GETEX 2011 - Centrul

de Conferinţe și Expoziţii din Dubai - 14-16.04.2011

Manifestări expoziţionale în Emiratele Arabe Unite în luna aprilie 2011
� Dubai Global Energy Forum - Dubai World Trade Center -

17-19.04.2011
� CITYSCAPE Abu Dhabi 2011 - Centrul Naţional de

Expoziţii din Abu Dhabi - 17-20.04.2011
� EIMA GULF 2011 - Centrul Naţional de Expoziţii din

Abu Dhabi - 18-20.04.2011
� Money Expo Dubai 2011 - Dubai World Trade Center -

21-23.04.2011
� PALME Middle East  - Centrul de Conferinţe și Expoziţii

din Dubai - 26-28.04.2011

CERERI

BELGIA
�  Solicită jaluzele tip vertical,

orizontal, plisate, veneţiene, romane,
în rulouri, executate din aluminiu, lemn
sau PVC. (5189)

BULGARIA
� Firma este interesată în cooperare

cu producători de carne de pui congelaţi
și refrigeraţi și producători de carne de
porc. Cantităţi solicitate: 20-40 tone/
săptămână. (5192)

FRANŢA
� Solicită rulote tradiţionale din lemn.

(5182)
� Dorește proiect de parteneriat cu

producători de locuinţe colective din
lemn; Cerinţe: locuinţe cu structura de
lemn sau din prefabricat de lemn, cu
pereţi vopsiţi, parchet, baie echipată,
bucătărie cu chiuvetă și posibilitate
branșare. Finisajul exterior va fi efectuat

de un arhitect francez. Montajul va fi
făcut în Franţa de echipele furnizorului
(angajaţi proprii sau sub-contractanţi).
Se caută producătorii direcţi. (5183)
�  Solicită turba și pământ de

răsadniţă pentru agricultură, 400-500
tone/lună. (5186)
� Este interesată de colaborare cu

producători de textile din România -
confecţii pentru femei, copii și bărbaţi.
(5187)
� Dorește să importe lapte ambalaj

carton; 2-3 containere/lună. (5188)
� Solicită cadre de ferestre (3 PLIS

DKD si KKK -LAMSCANTI) și blaturi de
mese, din lemn de fag și stejar. (5191)

GRECIA

� Solicită cantităţi mari de carne de
pui și de oaie. (5181)

ISRAEL
� Dorește să importe stâlpi din pin

pentru telefonie, cantitate 1000 de
bucăţi, diametru 14 cm (vârf)-18 cm
(baza), lungime 9-10 m. (5180)

MAREA BRITANIE

� Solicită fier vechi (resturi de șine,
compresoare, etc) (5184)
� Solicită paltoane, în cantitate de

30.000 buc. (5185)
� Solicită confecţii metalice ușoare;

firmele trebuie să respecte minim
standardele în vigoare. (5193)
� Solicită mobilier din MDF pentru

magazine. (5193)
SERBIA

� Solicită grinzi de lemn de brad;
dimensiunea: 100 mm x 200 -
300mm x 2000 mm sau 4000 mm,
calitatea I ;Panouri din lemn de brad,
Dimensiunea: 30 mm x 1220 mm x
2000 mm, calitatea I. Cantitate: 150
metri cubi. (5190)

UCRAINA

� Sunt interesaţi în achiziţionarea
unei cantităţi mari de carne de vită
congelată la -40 grade. Solicită urgent
oferta de preţ și certificatul de calitate.

(5179)

Promovare prin Centrul Regional RURCED
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș, prin Centrul Regional de Dezvoltare economică RURCED,

promovează relaţiile comerciale între operatorii economici din judeţul Maramureș și regiunile
Zacharpathia, Ivano-Frankivsk.

Informaţii, înscrieri, relaţii suplimentare pentru toţi cei interesaţi să-și promoveze cererea / oferta de

produse, servicii, colaborări pe piaţa ucraineană: CCI Maramureș, Baia Mare bd.Unirii nr.16, fax 0262-225794,

e-mail: cci_mm@ccimm.ro.


