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Târgul Internaţional de Invenţii și Idei Practice

„Invest-Invent SIR21”
Societatea Inventatorilor din România cu sediul

central la Iași, împreuna cu filiala SIR Maramureș,
având drept parteneri Universitatea de Nord Baia
Mare, Primăria și Consiliul local al municipiului Baia
Mare, Consiliul Judeţean Maramureș,  Camera de
Comerţ și Industrie Maramureș și Societatea
Comercială RAMIRA SA Baia Mare a organizat în
municipiul Baia Mare în perioada 25 - 28 mai 2011
Târgul Internaţional de Invenţii și Idei Practice
„Invest-Invent SIR21”, la Centrul de Instruire și
Marketing al CCI Maramureș sub motoul:
“investiţiile sunt atrase de invenţii”. Târgul

internaţional de invenţii și idei practice organizat
in Baia Mare este la cea de-a doua ediţie și s-a dorit
a fi un suport pentru promovarea inteligenţei
românești din tara și străinătate. Târgul a reprezentat
o ocazie foarte buna atât pentru inventatorii din
Maramureș sa iși prezinte ideile inovatoare, cat si
pentru oamenii de afaceri aflaţi in căutarea
unor posibile investiţii. O noutate a acestui
târg a fost  faptul că, pe durata desfășurării
evenimentului, ideile practice au putut deveni
brevete, expozanţii fiind îndrumaţi de specialiști
ai Oficiului de Stat pentru Invenţii și Mărci București
(OSIM).

Alegerea municipiului Baia Mare, pentru acest
eveniment, se datorează faptului că, la precedenta
ediţie, organizată la Iași, marele premiu pentru digul
modular a fost obţinut de RAMIRA Baia Mare, cu cei
trei inventatori și faptul ca Maramureșul are foarte
multe invenţii și brevete, inventatorii noștri fiind

recunoscuţi pe plan naţional și internaţional. Târgul
a prezentat produse noi, ce au la bază idei practice,
fabricate pe bază de brevete de invenţie sau cereri
de brevete de invenţie înregistrate, prototipuri,
modele funcţionale sau prezentări multimedia ale
acestora.

„Este o onoare sa organizam un asemenea târg,
mai ales ca România este cea de a treia ţară din
Europa care organizează târguri de brevete si
invenţii. Se încearcă o apropiere intre inventatori si
cei care au posibilitatea sa pună in practica invenţia
respectiva si speram sa fie un eveniment deosebit

pentru Baia Mare”, a declarat Dumitru
Matei, viceprimarul orașului
Baia Mare si managerul târgului de
invenţii. De asemenea din mesajul
Președintelui Târgului INVEST-INVENT
SIR21, Prof. dr. ing. fiz. Constantin
Marin Antohi a rezultat o
particularitate a acestui târg, aceea
de a se constitui in posibilitatea de a
cere soluţii tehnice pentru probleme
tehnice, cu alte cuvinte vor putea fi
solicitate “invenţii la comandă” și de
a fi unul din scopurile organizării

acestui târg de invenţii în Baia Mare, acela de a
evalua potenţialul inventiv al acestei comunităţi.

La acest târg au participat inventatori consacraţi
din ţară și străinătate precum și autori ai unor idei
practice transpuse în documentaţii pentru cereri de
brevete,  fiind  consiliaţi  de  către  specialiști  OSIM.
S-a avut în vedere, în principal, doua direcţii de
desfășurare a acestei manifestări: pe de o parte se va
descrie drumul de la idee la brevet, fiind organizate
mese rotunde pentru dezbaterea acestei teme, iar
pe de alta parte se va descrie drumul de la brevet la
afacere. Au fost invitate societăţi inovative care au
preocupări in dezvoltarea unor proiecte ce vizează
finanţări din fonduri publice pentru cercetare, oameni
de afaceri și bănci. De asemenea, societăţile invitate
au avut posibilitatea de a se uni si organiza într-un
“grup de cercetare” (“research cluster”), deoarece
numai prin unirea eforturilor și roadelor se poate
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GATA CU

RECESIUNEA?!

În luna iulie 2008 România a intrat
în recesiune. Cu toate că acest
eveniment deosebit de important
pentru economia românească s-a
manifestat începând cu vara anului
2008, acesta nu a fost recunoscut și
comunicat de guvernul Tăriceanu decât
în luna ianuarie 2009, când criza
economică care se instalase în
România din vara lui 2008, a trebuit
să fie recunoscută și prezentată
poporului român.

Nu a fost posibilă recunoașterea
declanșării recesiunii, deoarece anul
2008 era an electoral și toate
partidele politice de la putere sau din
opoziţie aveau nevoie de câștigarea
de capital politic, întrecându-se în
oferte populiste de „daruri” către
susţinătorii campaniilor electorale. Se
continuă cu politica de creștere
numerică a funcţionarilor publici, cu
măriri de salarii, de pensii, multe
nejustificate, cu cheltuirea banului
public, toate acestea peste
posibilităţile bugetare ale ţării. Mai
mult, se aprobă în Parlament și un
buget pentru 2009 care se baza pe
niște creșteri economice fără susţineri
reale. Și închiderea anului 2008 cu o
creștere a PIB de peste 8% era o
aberaţie construită în birourile
ministeriale.

Faptul că PIB, la începutul anului
2009, înregistrase în trimestrul I și II –
două trimestre consecutive – scăderi
substanţiale, intrând în palierele
negative, confirmă că economia
românească se afla în plină recesiune.
Căzuse „fardul” falsificării raportărilor
INS, care caută să susţină afirmaţiile
guvernanţilor că în 2008 „bubuia” în
bine creșterea economică. Ce a urmat,
ce măsuri și decizii politice, economice
și organizatorice s-au luat la nivel
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naţional, începând cu Președinţia și
terminând cu Guvernul, le-am luat la
cunoștinţă parţial și fragmentat în condiţii
de „post factum”. Am făcut împrumuturi de
miliarde de euro la FMI, UE și BM. A intrat
valută în ţară, s-a repartizat de cei care au
făcut împrumutul în numele nostru, al
poporului român, sistemului bancar din
ţară, guvernului, BNR. Despre modul în care
s-a cheltuit împrumuturile sau cum a ajutat
la reluarea activităţilor productive a
economiei, la sprijinirea IMM pentru a
putea să-și reia activitatea, nu am aflat
nimic până în ziua de azi. Un fapt este sigur.
De aceste împrumuturi s-au bucurat băncile
comerciale din România, BNR și Guvernul
prin Ministerul de Finanţe. Astfel, că în anii
2009 și 2010, prin împrumuturile și măsurile
politico-economice luate, recesiunea în loc
să se diminueze, s-a adâncit și mai mult.
Cele mai susţinute măsuri au fost de fapt
cele mai grave, cu consecinţe pe termen
mediu și lung. Astfel, tăierile nejustificative
de salarii bugetare, majorarea TVA cu 5%,
stoparea unor proiecte de dezvoltare cu
sprijin UE, majorarea de taxe și impozite,
reducerea consumului în ţară ș.a. au
condus la menţinerea recesiunii în
economia noastră. Consumul intern al
românilor a continuat și continuă să scadă
din cauza reducerii abuzive a salariilor cu
25% la toţi bugetarii, la scăderea puterii
de cumpărare.

Evoluţia PIB din primul trimestru al
acestui an, comunicat de INS arată o
creștere a mediei generale ca volum
trimestrial de +1,7% faţă de aceeași
perioadă din 2010, după creșterea
nesemnificativă de 0,1% din trimestrul IV
al anului 2010. Conform normelor stabilite
la nivel UE, dacă PIB a înregistrat 2 trimestre
consecutive faţă de perioada precedentă
un avans se poate declara că după 2 ani și
9 luni economia României a ieșit tehnic
din recesiune. De reţinut că PIB a urcat cu
numai 0,7% în acest prim trimestru al anului
în curs, faţă de ultimul trimestru din 2010.
Este o creștere neconvingătoare să
declarăm cu certitudine ieșirea tehnică din
recesiune. Dacă analizăm, ţinând cont de
preţuri, creșterea a fost de 7,9% faţă de
trimestrul I 2010 și de 4,4% faţă de ultimul
trimestru 2010. Acest decalaj confirmă că
scumpirea forţată a bunurilor și serviciilor
s-a soldat cu reducerea puterii de
cumpărare la nivelul firmelor și a
populaţiei. Firmele au realizat o formare
brută de capital cu 2,2% mai mică în volum
decât în prima parte a anului trecut, la
preţuri cu 6,3% mai mari, în timp ce familiile
au avut cheltuieli cu 0,6% mai mici ca
volum, dar mai mari cu 6,4% ca preţuri.

Să vedem care a fost contribuţia la

capitolul resurse în evoluţia PIB din
trimestrul I/2011:

-industria a realizat o creștere
substanţială de +10,9% faţă de aceeași
perioadă – trimestrul I/2010, atât ca volum
de mărfuri cât și ca nivel de preţuri

-în comerţ preţurile produselor au crescut
cu 7,8%, dar cu un avans de numai 1,1% al
volumului faţă de aceeași perioadă a
anului trecut.

-impozitele și taxele au contribuit și ele
cu +1,3% prin majorarea procentuală a TVA
și impozitarea tuturor venituri lor
persoanelor fizice inclusiv a pensionarilor,
liber profesioniștilor ș.a.

-volumul construcţiilor a fost mai mic în
trimestrul I cu +2,4%, dar costurile acestora
au crescut cu 6,1% faţă de aceeași
perioadă din 2010

-s-au realizat produse și servicii agricole
mai puţine cu 0,4%, dar costurile acestora
au fost  cu 3,9% mai mari

-serviciile, cu toate că au cunoscut o
creștere ușoară ele nu au reușit să realizeze
mai mult de -2,4%

-intermedierile financiare și imobiliare au
scăzut ca volum cu 3,2%, dar preţurile
acestora au crescut cu 4,5%

Dezechilibrele dintre creșterile/scăderile
volumetrice și cel al preţurilor au avut ca
principal efect economico-social o
contractare a consumului, care continuă să
provoace restrângerea afacerilor.

Analizând utilizarea PIB în trimestrul I
2011 în comparaţie cu același trimestru al
anului trecut, constatăm că a scăzut
consumul total cu -3%, consumul populaţiei
cu -0,6%, consumul administraţiei cu -7,8%
și cerere brută de capital cu -2,2%. Cererea
internă a scăzut cu 0,5% comparativ cu
aceeași perioadă a anului trecut. Această
scădere a cererii a fost determinată de
scăderea consumului final total (-3%) și
de reducerea formării brute de capital fix
(2,2%). Reducerea consumului final total
a fost influenţată de diminuarea
cheltuielilor publice care a fost de -10,5%.

Este îmbucurător și dătător de speranţe
pentru viitor că exporturile, în bună parte
de produse industriale, au crescut cu
+23,6%, în timp ce importurile au crescut
cu numai +15%, contribuind astfel la
reducerea balanţei de plăţi.

Cu toate că economia a ieșit tehnic din
recesiune, populaţia va resimţi în
continuare criza. Semne de revigorare și
atingere a nivelului de trai din perioada
anterioară declanșării crizei, după
optimiști, se va atinge probabil la sfârșitul
anului acesta. Analiștii moderaţi consideră
că sfârșitul crizei va fi undeva la finele anului
2013, astfel că, în următorul an nu se va
atinge nivelul dorit de populaţie.

Economia judeţului Maramureș în
trimestrul I al acestui an a reușit creșteri la
producţia industrială care a fost mai mare
cu 6,9% comparativ cu perioada similară
din 2010. Indicele valoric al cifrei de
afaceri, rezultată din activitatea principală
și din activitatea secundară a firmelor cu
profil industrial, a fost mai mare cu 25,7%
faţă de trimestrul I 2010.

În totalul cifrei de afaceri cu ponderi mai
însemnate au contribuit domeniile:
fabricarea de mobilă cu 30,7%, fabricarea
echipamentelor electrice cu 25,3%,
prelucrarea lemnului cu 9,1%, industria
alimentară cu 8,9%, fabricarea produselor
din cauciuc și mase plastice cu 4,6% ș.a.

Industria exportului de mărfuri a lunii
ianuarie 2011: ponderi au deţinut sectorul
mașini și echipamente cu 34,9%, mărfuri și
produse diverse cu 33,2%, produse din
lemn 8,2%, articole textile cu 7,8%, metale
comune și articole din acestea cu 6,2%.

Importurile de mărfuri din luna ianuarie
2011, în structura realizată, au fost
localizate la sectorul mașini și
echipamente 41,8%, materii textile
11,1%, materiale plastice, cauciuc și
materiale din acestea 9,9%  ș.a.

Soldul balanţei comerciale în luna
ianuarie 2011 a înregistrat un excedent
de 1,5 ori mai mare decât aceeași
perioada a anului trecut (date furnizate
de DJS Maramureș)

Creșterea economică înregistrată de ţara
noastră din primul trimestru a depășit
semnificativ așteptările noastre, ale pieţei
interne și externe și ne dau speranţe că în
următoarele luni să asistăm la o revizuire
a proiectelor ţintelor de creștere
economică din acest an. Dacă Comisia
Europeană și FMI estimează pentru acest
an pentru ţara noastră o creștere
economică de 1,5%, Banca Mondială
estimează o creștere de 1,6%. Toate
prognozele instituţiilor financiare care ne
monitorizează în baza Acordului de ajutor
financiar sunt optimiste și cu tendinţe de
îmbunătăţire pentru anul 2012. De
exemplu, Banca Mondială apreciază o
creștere de 3,7%.

Toate sunt probabilităţi, prognoze și chiar
vise. Un fapt este sigur. Ceea ce a fost
înainte de 2009 nu se va mai renaște în
economie, politică și societate.
Restructurarea, reașezarea relaţiilor
naturale dintre cerere și ofertă, dintre
resurse și utilizare, dintre consum și
producţie, dintre nivelul de trai și nivelul
productivităţii muncii vor fi numai o parte
dintre cerinţele unei dezvoltări economice
și sociale fără crize sau sincope. Și peste
toate acestea trebuie să avem și să
respectăm statul cu adevărat de drept, nu
unul formal, care este călcat zi de zi de toţi
românii, indiferent unde sunt plasaţi pe
scara socială.
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VIZITA DE STUDIU IN BELGIA - 23-29 mai 2011
În perioada 23-29 mai 2011,

o delegaţie a Secretariatelor
Tehnice Permanente ale
Pactelor Teritoriale pentru
Ocupare și Incluziune Socială
din Regiunea Nord-Vest și
respectiv Sud-Est au participat
într-o vizită de studiu în
Belgia.

Acţiunea a vizat:
- consolidarea capacităţii

organizaţiilor de a se implica
activ în promovarea ocupării
și incluziunii sociale,

- îmbunătăţirea modalităţii
de realizare de parteneriate
durabile

- accelerarea identificării
unor soluţii eficiente pentru
situaţiile existente la nivel
judeţean și regional

și a constituit un prilej
pentru:

- consolidarea relaţii lor
inter-instituţionale, inter-
judeţene, intra și inter-
regionale

- transfer de know-how
privind implementarea
politicilor de ocupare și
incluziune socială la nivel
instituţional, judeţean,
regional, inter-regional și
internaţional.

- crearea unei viziuni de
ansamblu asupra
modalităţilor de organizare și
finanţare a acţiunilor derulate
pentru capitalul uman în alte
ţări membre UE

- completarea imaginii
existente vizavi de rezultate
propuse și obţinute din
acţiunile întreprinse pentru
dezvoltarea resurselor
umane

Din partea Camerei de
Comerţ și Industrie
Maramureș în calitate de
vicepreședinte al Pactului
Regional pentru Ocupare și
Incluziune Socială Nord-Vest
- a participat la această
acţiune dl secretar general
Florentin Tuș.

Din programul celor 4 zile
de vizite merită amintite:

- Întâlnirea cu
r e p r e z e n t a n ţ i i
administraţiilor locale din
Saint Niklaas, Temse și
Brugges

- Întâlnirile de la

Proiect

„Birouri de asistenţă pentru promovarea
Responsabilităţii Sociale a Întreprinderilor”

Tema lunii mai (sesiune desfășurată în 9-10 mai) a
fost Sisteme de management de mediu și dezvoltare
teritorială durabilă. Subiectele prezentate au fost:
Introducere în EMS: definiţii și standarde; Cum se
obţine EMAS; Eco-districte; Planuri locale de
dezvoltare durabilă; Labeluri locale de durabilitate.
În cadrul acestei sesiuni s-a făcut două exerciţii de
grup: Exerciţiu de grup EMS și Exerciţiu de grup
privind dezvoltarea durabilă locală.
Lectori au fost Livia Mazza, expert ECOSISTEMI
SRL, Daniel Roșca și Mihail Mărășescu.

Parlamentul European și
Parlamentul Belgian

- Întâlnirea cu organizaţiile:
· INTERWAAS – asociaţie

intercomunală înfiinţată în
1968 pentru dezvoltarea
regională prin proiecte

· RESOC – comitet ce
reunește partenerii sociali, și
reprezentanţi ai guvernelor
locale (municipalităţi și
provincie), având menirea de
a contribui la dezvoltarea
regională la nivel social și
economic și urmărind
iniţierea de proiecte de
abilitare economică sau
ocuparea forţei de muncă.

· Centru INTRO DE
WATERKANT – asociaţie
menită să asigure integrarea
persoanelor cu nivel de
școlarizare scăzut și vârste
între 18 - 55 ani, pe piaţa

muncii prin implicarea
acestora în activităţi ca
îngrijirea spaţiilor verzi,
construcţii,  tâmplărie,
desfășurate pentru instituţiile
publice.

- Vizite la:
· WASE WERKPLAATS –

structură de economie
socială ce oferă locuri de
muncă protejate pentru
persoanele cu disabilităţi

·WITTE HOEVE – centru de
integrare pentru persoane
cu probleme psihice - ce
funcţionează pe principiul
asigurării  unei ocupaţii
persoanelor aflate în
tratament psihiatric
ambulatoriu, a valorificării
rezultatelor muncii lor și a
reinvestirii profitului obţinut

·căminul de bătrâni HUIZE
VINCENT
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ajunge la prosperitate. Prezenţa celor peste 100 de inventatori și propunători de
idei practice s-a constituit intr-un puternic argument pentru dezbaterile,
conferinţele și mesele rotunde care au avut loc cu aceasta ocazie și au dat un plus
de valoare acestei manifestări.

În cadrul acestui târg s-au desfășurat următoarele activităţi comerciale: vânzarea
și cumpărarea de produse pe bază de invenţii la preţuri promoţionale; transferul
tehnologic al unei idei către diferiţi beneficiari care doresc să le introducă în
fabricaţie și comercializare; inventatorii au putut duce tratative cu potenţiali
investitori pentru cesionarea brevetului sau a cererilor de brevet în vederea
producţiei de serie; înregistrarea
cererilor de brevetare – cu descriere
adecvată, fiind consiliaţi în timpul
târgului de specialiști ai OSIM
București.  Au fost prezente la
această manifestare două echipe de
experţi, una de la Autoritatea
Naţională pentru Cercetare
Știinţifică, filiala Cluj Napoca, și o
echipă de la Oficiul de Stat pentru
Invenţii și Mărci de la București, ce
au susţinut conferite pe tema
brevetabilităţii și a valorificării
brevetelor de invenţie.

Băimărenii au fost invitaţi să
aprecieze invenţiile expuse având oportunitatea de a vota invenţia preferată.
Invenţia cu cele mai multe voturi va primi distincţia “OSCAR INVEST-INVENT
21”. Elevii, studenţii și pensionarii au beneficiat de gratuitate, membrii SIR
de o reducere de 50%, taxa pentru persoane fizice a fost 20E, iar pentru firme
100E.

Târgul internaţional de invenţii și idei practice organizat in Baia Mare a fost
un succes deosebit datorită sprijinului Primăriei si Consiliului local al municipiului
Baia Mare, Societăţii Comerciale RAMIRA SA Baia Mare, Camerei de Comerţ și
Industrie Maramureș, Universităţii de Nord din Baia Mare, a onor sponsori ca
SC AMB 3000  Group - S.R.L. Baia Mare, RGHolz Viseu de Sus etc., precum și
datorită legăturilor respectoase dintre inventatori, care au răspuns favorabil
invitaţiilor trimise de Societatea Inventatorilor.

Juriul târgului a avut ca președinte Prof.dr. ing. Radu COTETIU,
Universitatea de Nord Baia Mare, iar  ca vicepreședinţi: General dr. Emil
STRĂINU,  Centrul de Studii și Cercetări Psihologice și Ufologice București; Prof.
dr. ing. fiz. Dimitrie PARASCA, Universitatea Tehnică din Chișinău, Republica
Moldova; Prof. dr. ing. Ioan POP; Universitatea Tehnica Cluj Napoca; Conf. dr.
medic Mihai GLOD, Universitatea de Medicina si Farmacie “ Gr. T. Popa”. Iași și
Alina FODEA, specialist principal, AGEPI Chișinău.

Domeniu prioritar al târgului a fost Tehnologii inovative pentru
protecţia mediului împotriva dezastrelor naturale si provocate,
detailat pe mai multe subdomenii in  care s-au expus inventii, cum sunt: mediu
înconjurător-ecologie,  automobile și securitate rutieră; echipamente și utilaje
industriale, mecanică și industria,  metalurgie și știinţa materialelor constructoare
de mașini; electrotehnică și electronică; psihotronică,  energetică și surse
neconvenţionale de energie; produse și tehnologii textile;  medicină, diverse.

PREMIILE ACORDATE au fost următoarele:
� Marele Premiul al Târgului de Invenţii - Dr. ing. Radu MARIN - Instalaţie

pentru obţinerea energiei calorice;
� Premiul Târgului Internaţional de Invenţii - Prof. dr. ing.  Ioan I.

POP, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca

Urmare din pag. 1

� Premiul Consiliului Local Baia Mare - dr. med. Mihai GLOD, Razvan
Sebastian GLOD
� Premiul Prefecturii Maramureș - Agenţia de Stat pentru Proprietate

Intelectuala AGEPI Chisinau,
� Premiul Univ. Tehnice „Gh. Asachi” din Iași: - Universitatea de Nord

din Baia Mare;
� Premiul Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș - Dr. ing. Ștefan

MARINCA
� Premiul Henri Coanda, cl. a III-a - Prof. Petruţ Ioan
� Premiul Universităţii de Nord din Baia Mare: - Prof. dr. ing. Gheorghe

Volcovinschi
� Premiul Târgului de Idei Practice: Ursachi Andrei, Ursache Horia,

Ursachi Andrei, dr. med. Ursache Tonel
� Premiul Societăţii Inventatorilor din România: -  Agenţia de Cercetare

pentru Tehnică si Tehnologii Militare
� Premiul FEMEIA INVENTATOARE: - Simona Mihaela PETRUŢ si Otilia

Guzga,
� Premiul INVEST-INVENT SIR 21: - Ing. Vlad Constantin

� Premiul CUPA TARGULUI
Invest-Invent SIR 21:
Cercetători. st. ing. gr. 1.
Goldstein Jack si Duda Gavril
� Premiul Tânărului

inventator:  Alexan Alexandru
Iulian, Oșan Anca Roxana
� Premiul OSCAR INVEST-

INVENT 21 - Invenţii : Prof. dr.
ing. fiz. Constantin Antohi
� Premiul OSCAR INVEST-

INVENT 21- Idei practice:  - Alexan
Alexandru, Oșan Anca

De asemenea, s-au acordat 10
premii reprezentând bani pentru

plata taxelor de înregistrare a cererii de brevet., diplome de excelentă și
medalia târgului, precum și diplome de onoare la toţi participanţii.

Primăria și Consiliului local al municipiului Baia Mare a acordat diplome de
excelentă la 10 inventatori renumiţi din Maramureș, care au fost felicitaţi
personal de către domnul primar Cătălin CERECHES.

PARTICIPATII LA TARGUL DE INVENTII
1. ing. Mateescu Paul,  ing. Tătar Gheorghe,  ing. Borota Daniel:

Dig modular antiinundaţie. Mateescu Paul: Perforator pneumatic cu rotire
independenta  sfredel; Perforator pneumatic pentru perforare in abataje

2. Prof. dr. ing. fiz. Constantin Antohi: Aparat pentru dezinfecţia
aerului cu flux concentrat de radiaţie neionizantă;  Aparat pentru uscare aseptica;
Generator autonom energetic

3. Prof. dr. ing, C-tin Antohi, Hagan Marius, ing. Cristescu Igor,
Cernobai Nicolai: Echipament electronic cu semnale acustice si
electromagnetice;  Pavunev Dan, C-tin Antohi: Aparat pentru uscare aseptica;

4. Prof.dr. ing. Volcovinschi Gheorghe: Tehnologie de valorificare a
deșeurilor agricole;  Instalaţie de tratare recuperativa a apelor reziduale; Instalaţie
de prelucrare a deșeurilor de biomasa;

5. S.C.ECO PROIECT INTERNATIONAL S.R.L Buzău:Seră verticală
6. Col. dr. ing. Liviu  COȘEREANU, Lt.col. ing. Valentin CRISTEA

, Ing.  Marin DUMITRU, Ing. Camelia MAZĂRE, Ing. Nicolae NĂCIOIU,
Ing. Liviu TATOMIR, Ing. Laura ŢIGLEANU, Ing. Petre VOICU:  Sistem
multisenzori de monitorizare a parametrilor biologici  ai  luptătorului în câmpul
tactic. Echipament mecano-hidraulic de sprijin al misiunii   pentru amplificarea
capabilităţilor motrice ale soldatului viitorului. Roboti pentru supravegherea
spaţiilor cu acces limitat

7.  Col. ing. Ioan SAFTA, Lt. col. dr. ing Gabriel EPURE, Mr. ing.
Răzvan PETRE, Ing. Petrișor Zamora IORDACHE, Ing. Nicoleta PETREA,
Ing. Rodica LUNGU, Ing. Andrada PRETORIAN: Complet de decontaminare

Continuare în pag. a  5-a
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Târgul Internaţional de Invenţii și Idei Practice

„Invest-Invent SIR21”

individuală; Sistem mobil de detecţie, identificare
și monitorizare biologică și chimică; Sistem integrat
de protecţie a instalaţiilor de ventilaţie din clădirile
de interes naţional strategic în caz de atac cu agenţi
chimici și biologici; Vestă de protecţie balistică
multifuncţională; Servietă disimulată tip “CIVIL”.

8.  Comandor dr. ing. Georgică SLĂMNOIU,
Cpt. cdor. dr. ing. Adrian CIUCULIN, Colonel
(R) Florin GÎTU, Lt. col. ing. Horea JUNC,
Ing. Sorin PERICLEANU: Contramăsuri electronice
pentru protecţia mașinilor; Contramăsuri electronice
pentru elicopter; Sistem de contramăsuri electronice
pentru aeronave;

9. Mircea Manolescu, Bucuresti: Modul
Individual de Protectie Antiseismica

10. ing. Justin Virgilius CAPRĂ,
Filipești de Pădure: Minivehicul nepoluant

11. Prof.  Petrut Ioan:Dispozitiv de
semnalizare a frânei defecte; Container
ecologic,  Turbina eoliana,

12. Societatea Inventatorilor din
Maramureș: Grup de invenţii.
Echipamente performante diverse

13. Alecu Ioan, Universitatea Tehnica
“Gh. Asachi” Iasi: Convertor
termopneumatic cu hidromotor

14. Prof. dr. ing, Ungureanu
Nicolae: Perforator cu cilindru axial
distribuitor

15. ing. Antal Alexandru: Piesă
de trecere de la oţel la polietilenă

16. ing. Vijdeluc Mihai: Reductor planetar
cu joc de torsiune redus; Electrotambur

17. Prof. dr. ing, Coteţiu Radu:Dispozitiv
de siguranţa pentru grupurile de antrenare a
transportoarelor

18. Prof. dr. ing, Lobonţiu Mircea:
Distribuitor hidraulic rotativ; Vibrator pneumatic

19. Centrul de Cercetare in Inginerie si
Management Tehnologic. Universitatea de
Nord din Baia Mare

20. SC. HydroMold SRL Iasi: Unitate de
acţionare hidraulică cu motor termic; Grup
electrohidraulic

21. Ciobanu Gheorghe, prof.  Petruţ Ioan:
Masă de bobinat; Mașină de extras bobine

22. Stoicovici Dinu Stoicovici I.C., Cristea
M. ,Cristea M.: Pila de combustie

23. Cercet. st. ing. gr. 1. Duda Gavril:
Procedeu de obţinere a aurului si argintului

24. Prof. dr. ing.  Ioan I.  POP : Cutie de
viteza automata inerţiala Automatic;  Bloc logic
hidraulic.

25. Prof. dr. ing. Năsui Vasile: Actuator
mecanism multiaxial; Stand de probă pentru
încercarea actuatori

26. Cercet. st. ing. gr. 1. Goldstein Jack:

Procedeu de obţinere a aurului si argintului;  Procedeu
de obţinere a pulberii de zinc ; Procedeu de obţinere
a sulfatului de cupru.

27. Prof. dr. ing, Hotea Vasile, dr. ing. Iuhasz
Iozsef,  dr. ing. Bădescu Gabriel: Procedeu de reţinere
prin absorţie chimica a CO2 din gaze reziduale.  Hotea
Vasile: Instalaţie de alimentare continua a
materialelor reci prelucrabile prin convertizare;
Procedeu de recuperare a plumbului din pasta sulfatata
acumulatoare uzate.

28.dr. ing. Iuhasz Iozsef : Procedeu de
obţinere a peletelor din concentrate oxidice cuproase.

29. dr. ing, Marinca Stefan: Ampermetru-
cleste.

30. Ing. Hăgan Marius Gheorghe: Dispozitiv
senzorial capacitiv de poziţionare in coordonate 3D.

31. Arghirescu Mariu, OSIM, București: Coroniţă
de bioenergizare; Inductor și metodă pentru
tratament,

32. Ţura Ioan : Acumulator diaterm convertizor;
Complex economico - ecologic multifuncţional

33.  dr. ing. Radu Marin, CCMMMM București:
Instalaţie neconvenţională pentru obţinerea energiei
calorice

34. Guzga Otilia: Prototipuri textile , perna
pentru scaun PUPH

35. General dr. Emil STRĂINU: Dispozitive
pentru protecţie la atacuri infoenergetice si
energoinformaţionale 36. Colpos Bogdan Paul:
Toc pentru creta școlară; Dispozitiv de șters tabla
școlară;

37. Cucoș Iulian, Antonescu Ioan, Alecu
Ioan  s. a. Microturbina de mica adâncime; Sapă
ecologică

38. Alecu Ioan, Antonescu Ioan, Cucoș
Iulian, Cuciureanu Dumitru: Hidroconversia
energiei mediului

39. Antonescu Ioan, Alecu Ioan, Cucoș
Iulian, Cuciureanu Dumitru: Reconversia
energiei de frânare

40. dr. med.Glod Mihai, dr. ing. Pavunev
Dan, dr. ing. fiz. Antohi C-tin, ing. Naom

Mihaiîă:  Instalaţie autonoma pentru dezinfecţia
aerului

41. Ursache Horia, dr. med. Ursache Tonel:
Instalaţie pentru dezinfecţia lichidelor si a unor
obiecte

42. Prof. dr. ing, fiz. C-tin Antohi, ing.
Iosub Nicolae: Lampadar cu sursa ecologica pentru
iluminare

43. Iosub Nicolae, C-tin Antohi: Reflector
cu lentila Frisnel; Sursa autonoma prin conversia
luminii solare

44. Abălașei Cătălin:  Metodă de  recuperarea
posttraumatică la nivelul articulaţiei gleznei

45. Petrut Ioan,  Vass Attila: Instalaţie de
protecţie auto; Senzor de apa cu apelare pe mobil;
Decapsator

Duș special; Clește ergonomic pentru dezizolat
sârme emailate; Petruţ Simona Mihaela:
Psoristop

46. Bud Ioan Viorel: Mașină de semănat; Masa
reglabila multifuncţionala

47. Crișan Zaharie: Energo-tunel
48. Oniga Ștefan: Sistem de

recunoaștere a gesturilor; Sistem de
comanda casa inteligenta cu senzori
activi;

Robot autonom. Alexan
Alexandru, Osan Anca, Buda Radu:
Robot autonom pentru prospecţiune

49. Lung Claudiu,. Felix Fetche:
Robot balance pe 2 roti. Ardelean
Claudiu: Semafor inteligent

50. Lupu Vasile, Lupu Iuliana
Beatrixe: Dus cu perie rotativa;
Dispozitiv pentru aplicare chit rosturi;
Cărucior cu banda de rulare;  Scaun
oscilant; Paraaerosolar; Dispozitiv
independent de hidromasaj si aerosoli

51. ing. Codreanu Ciprian: Joc de societate
„FREE TRABLE”

52. Prof. dr. ing, Mircea Lobontiu, ing.
Ravai Sandor Nagy: Transmisie cu roti dinţate cu
dinţi asimetrici;

53. Muntean Ioan, Firiza: Siliciu, tehnologie;
Electro-cuplaj; Siguranţa protecţie auto

54. Ghiroltean Radu Gavril : Garaj pliant
atașabil unui mijloc de transport

55. Rancea Ady: Orteză „Comarna” pentru
recuperarea traumei pe „tendonul lui Achile”

56. Stan Corneliu. Sibiescu Dorina, Rosca
Ioan, Cristescu Igor, Tutulea Dana, Cârje
Gabriela, Materiale compozite fosforescente pentru
surse de iluminat

57. Bran Gheorghe: Simulator de zbor
58. Marius Codruţ: Procedeu de realizare a

unor efecte luminoase in diverse medii
59. Oficiul de Stat pentru  Invenţii și

Mărci OSIM București
60. Agenţia de Protecţie Intelectuală

AGEPI Chișinău
61. Centrul Regional de Protecţia

Proprietăţii Industriale  Maramureș
Prof. dr. ing. Vasile NĂSUI - Societatea

Inventatorilor din România, filiala SIR Maramureș

Urmare din pag. a 4-a
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TÂRGUL OFERTELOR EDUCAŢIONALE - ediţia a X-a
Salonul de CARTE - ediţia a II-a

Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș împreună
cu Inspectoratul Școlar al
Judeţului Maramureș au
organizat în Baia Mare în
perioada 25-27 mai 2011
ediţia a X-a a Târgului
Ofertelor Educaţionale și
ediţia a II-a a Salonului de
Carte.

Manifestările s-au bucurat
de un real succes atât din punct
de vedere al participări i
elevilor de clasa a VIII-a, care
era de fapt grupul ţintă al
acţiunii, dar și din punct de vedere al
participării unităţilor de învăţământ liceal
atât de stat cât și private și nu în ultimul
rând al universităţilor prezente.

Au expus 25 de instituţii respectiv
licee de stat și particulare, universităţi
din Baia Mare, Arad și Cluj Napoca

Participarea elevilor de clasa a VIII
a, părinţi și profesori diriginţi (aprox
6500), elevi de nivel liceal, a fost
riguros organizata pe cele trei zile, pe
ore bine stabilite astfel încât să aibă
fiecare elev posibilitatea să se informeze
corect asupra ofertei din partea liceelor
și universităţilor prezente.

Pe lângă oferta educaţională, toţi
vizitatorii au putut vizita și standurile
de carte de la care aceștia și-au putut
cumpăra cărţi de specialitate de la
Editura CECCAR și cărţi de la editura
Okian care este cea mai mare librărie
online din Romania, oferind peste un

milion de titluri de carte profesională,
educaţională și beletristică. Pentru prima
dată în Baia Mare au putut f i
achiziţionate culegeri și materiale
specializate pentru pregătirea elevilor
la testele Cambridge, TOEFL sau
IELTS.

Participanţii, atât ofertanţii cât și grupul
ţintă au avut posibilitatea să își exprime
deschis punctul de vedere asupra
organizării și eficientei acţiunii. In acest
sens ei au notat în câteva cuvinte esenţa
acţiunii:

· M-a făcut să înţeleg importanţa
informării corecte în ceea ce privește
cariera profesională - eleva cls a
VIII-a;

· Mă bucur ca pot să particip și în
acest la acest târg și să îmi ajut colegii
mai mici, un adevărat exerciţiu de
comunicare o deschidere spre nou -
elev clasa a X-a;

· O adevărată
concentrare de forte, de
echilibru, de evoluţie  a
minţii umane - profesor
gimnaziu;

· Este prima dată când
particip ca și expozant, o
organizare ireproșabilă, bine
gestionate momentele de
timp și desigur mai dorim
sa participam și la alte acţiuni
de acest tip - reprezentant
firma privata;

· Aceasta acţiune vine in
sprijinul nostru al părinţilor

pentru o mai bună cunoaștere a
copiilor, o mai eficientă comunicare dar
și o abordare adecvată privind viitoarea
carieră a acestora  - părinte elev clasa
a VIII-a;

·  Am interes că reușita în alegerea
celor mai potrivite decizii privind cariera
depinde de o mulţime de factori externi
și interni și de parcurgerea anumitor
etape esenţiale - elev cls a VIII-a;

· Interesant, constructiv, actual - elev
cls a X-a

Este important de menţionat și
articolele și știrile  din presă și Tv  locale
care au prezentat acţiunea ca fiind un
succes care merită continuat.

Ca organizatori, ne propunem să
îmbunătăţim standardul expoziţiei, să
sprijinim tânăra generaţie în ceea ce
privește orientarea școlară și
profesională.
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Drumul spre competenţă începe cu
procurarea standardelor. Acesta este
unul din sloganurile Asociaţiei de
Standardizare din Romania (ASRO), partener
al CCI Maramureș de peste 7 ani. Înţelegând
importanţa standardelor în dezvoltarea
mediului de afaceri, CCI Maramureș a
organizat în colaborare cu ASRO un seminar
cu tema

Organismul naţional de
standardizare din Romania.

Standardele naţionale - documente
de bază pentru îmbunătăţiri de

proces în organizaţii. Noutăţi ASRO
2010-2011

Seminarul a avut loc în ziua de joi, 26 mai
2011, în Sala Polivalentă a CCI Maramureș,
și a fost susţinut de doamna dr. ing. Speranţa
STOMFF, redactor ASRO.

Partea introductivă a seminarului a abordat
următoarele teme: principalele atribuţii ale
ASRO; de ce să utilizăm standarde?;
relaţia dintre comitetele tehnice
naţionale și comitetele tehnice
europene și internaţionale; dreptul de
autor asupra standardelor; publicaţiile
ASRO; deveniţi membru ASRO acum;
certificarea sistemelor  de
management; colecţiile editurii
standardizarea. În continuare, doamna
Speranţa Stomff a prezentat oferta
ASRO de produse și servicii;
INFOSTANDARD – mai mult decât un
catalog; abonamente la standardele

Seminar ASRO:

Organismul naţional de standardizare din Romania.
Standardele naţionale - documente de bază pentru îmbunătăţiri

de proces în organizaţii. Noutăţi ASRO 2010-2011
române și publicaţiile standardizării; colecţii
de standarde full text pe cd; formarea
profesională (cursuri în următoarele domenii:
management și comunicare; managementul
calităţii; tehnici de evaluare a SMC; alte
sisteme de management; certificare și
standardizare; metrologie; managementul
mediului; reglementări); organismul de
cerificare sisteme de management ASRO –
OCSM (SR EN ISO 9001:2008 (calitate) SR
EN ISO 14001:2005 (mediu) SR EN
16001:2009 (eficienţă energetică) SR ISO/
CEI 27001:2006 (securitatea informaţiei), SR
OHSAS 18001:2008 (sănătate și securitate
ocupaţională), SR EN ISO 22000:2005
(siguranţa alimentului)

În ultima parte a seminarului s-au prezentat
NOUTĂŢI  2010-2011:

·SR ISO 26000:2011, Linii directoare
privind responsabilitatea socială. În
contextul actual, organizaţiile nu mai sunt

evaluate doar în funcţie de calitatea
produselor sau a serviciilor pe care le pun pe
piaţă. Organizaţia modernă este evaluată, în
afară de performanţele sale economice, de
calitatea managementului și de politica de
comunicare, mai ales de contribuţia ei la viaţa
socială a comunităţii din care face parte.

·Primele standarde privind
managementul riscului. Organizaţiile de
orice tip și mărime trebuie să facă faţă unei
game largi de riscuri care pot avea un impact
asupra obiectivelor acestora. Toate
activităţile unei organizaţii implică riscuri care
trebuie corect gestionate. Procesul de
management al riscului contribuie la procesul
decizional, luând în considerare incertitudinile
și posibilitatea apariţiei unor evenimente sau
împrejurări viitoare (intenţionate sau nu) și
efectele acestora asupra obiectivelor stabilite.

·Noutăţi în domeniul managementului de
mediu, în domeniul evaluării conformităţii,

în domeniul metrologiei, în domeniul
industriei, în domeniul construcţiilor, în
domeniul alimentar.

La seminar au participat 14
reprezentanţi ai firmelor
maramureșene care în final au clarificat
probleme specifice domeniului
referitoare la: standarde de mediu;
calitatea produselor; standarde
traduse; auditori interni pe OHSAS,
calitate, mediu; revizuirea și
actualizarea standardelor.

Mihail MĂRĂȘESCU
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Având în vedere noile
modificări aduse Codului
Muncii, Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș a
organizat, pentru mediul de
afaceri din judeţul
Maramureș,  seminarul

“Noile modificări ale

CODULUI MUNCII - Legea

40 din 2011”.

Seminarul a fost organizat
în data de 30 mai 2011 și a
avut ca obiectiv principal
oferirea de informaţii practice
despre schimbările legislaţiei
din domeniul relaţiilor de muncă care afectează în mod direct
angajatorii.

Evenimentul a fost condus de către lector secialist în
domeniu, inspector de muncă în cadrul corpului de control
al Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș.

Principalele teme abordate în cadrul seminarului au fost:
- Contractul individual de muncă (CIM);
- Executarea CIM, modificarea CIM, suspendarea CIM,

încetarea CIM; Acte adiţionale la CIM;

Seminar: “Noile modificări ale
CODULUI MUNCII - Legea 40 din 2011”

- Clasificarea ocupaţiilor
în România;

- Obiective de performanţă
individuală; Criterii de evaluare
a activităţii profesionale;

- Angajarea cetăţenilor
străini;

- Registrul general de
evidenţă a salariaţilor;

- Perioada de probă; Timp
de muncă, repaus
săptămânal; Concedii;

- Munca suplimentară;
- CIM pe durata determinată
- Munca prin agent de

munca temporară;
- Aspecte ale legislaţiei muncii referitoare la întreruperea

sau reducerea temporară a activităţii.
- Concedierea. Preaviz;
- Delegarea profesională;
- Contractul colectiv de muncă.
La invitaţia CCI Maramureș au răspuns 28 de firme din

diferite domenii de activitate, în total fiind prezenţi la seminar
37 de participanţi.

Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș în cadrul Academiei de
Management pentru IMM, a
organizat în perioada 16 – 31 mai
2011, prima serie de curs pentru
ocupaţia

 “INSPECTOR ÎN DOMENIUL
SECURITĂŢII ȘI SĂNĂTĂŢII ÎN

MUNCĂ”
(COD COR: 315219)

Inspectorul în domeniul securităţii
și sănătăţii în muncă își desfășoară
activitatea în cadrul servici i lor
interne/externe de prevenire și
protecţie sau ca lucrător/angajator
care se ocupă de activităţile de
prevenire și protecţie din orice
organizaţ ie, precum și în alte
condiţii stabilite de reglementările
legale.

În conformitate cu Legea 319/
2006 și HG 1425/2006, cu
modificările ulterioare, cursul se
adresează angajatori lor și
reprezentanţilor lucrătorilor cu
răspunderi specifice în domeniul

Curs: “INSPECTOR ÎN DOMENIUL

SECURITĂŢII ȘI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ”

securităţii și sănătăţii în muncă și
corespunde nivelului de bază de
pregătire în domeniu.

La invitaţia CCI Maramureș au
răspuns firme din diferite domenii de
activitate, fiind prezenţi pe parcursul
celor șapte zi le de curs, 14
participanţi.

Competenţele specifice obţinute
în urma absolvirii cursului:

*Real izarea activ ităţ i lor de

prevenire și protecţie;

*Real izarea semnal izări i  de

securitate și/sau de sănătate la

locurile de muncă;

*Instruirea lucrătorilor în domeniul

securităţii și sănătăţii în muncă;

* Informarea lucrători lor în

domeniul securităţii și sănătăţii în

muncă;

*Stabilirea mijloacelor materiale și

tehnice necesare și sănătăţii în

muncă;

*Prevenirea accidentelor de

muncă și a îmbolnăvir i lor

profesionale;

*Participarea la cercetarea

evenimentelor care produc

incapacitate temporară de muncă;

*Verif icarea respectări i

prevederilor legale în domeniul

securităţii și sănătăţii în muncă;

*Monitorizarea activităţilor de

evacuare și intervenţie în situaţii de

urgenţă.

Cursurile au fost susţinute de
către formatori autorizaţ i de
Ministerul Munci i, Famil ie i ș i
Protecţiei Sociale, specialiști în
domeniul securităţii și sănătăţii în
muncă, inspectori de muncă în
cadrul corpului de control al
Inspectoratului Teritorial de Muncă
Maramureș.

După promovarea examenului,
absolvenţi lor l i  se vor el ibera
cert i f icate de absolv ire cu
recunoaștere naţională, eliberate de
Ministerul Munci i , Famil ie i ș i
Protecţiei Sociale și Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului și
Sportului.
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Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș împreună cu Alfa
Software S.A. au organizat în 31 mai
2011, la sala Polivalenta a  CCI
Maramureș, seminarul cu tema:

ASiSmag, cea mai inovatoare
soluţie software de gestiune și
vânzare dedicată firmelor de comerţ
cu amănuntul de mărime medie sau
mică, care nu dispun de resursele
iniţiale necesare unei investiţii IT.

Au participat  la acest  seminar
reprezentanţii firmelor - Felsan SRL
- Maralibris SA - Industrial Com  -
KFJ Gerom SRL - Andanapan SRL
- Coramet Impert Export SRL

Pornind de la soluţia completă
ASiS ERP oferită în cazul
magazinelor mari, ASiSmag este o
soluţie rezultată prin downscaling
care se pretează în cazul firmelor de
comerţ de mărime medie sau mică,
care nu au posibilitatea de a suporta

costurile iniţiale ale unei
investiţii IT. ASiSmag este
o aplicaţie de tipul
CLOUD COMPUTING
care oferă funcţionalităţi
legate de vânzare,
gestiune,  Tablou de

Bord al managerului, fluxurile de
informaţii realizându-se în timp real.

Soluţia se adresează în mod special
operatorilor economici care au unul
sau mai multe magazine, deoarece
oferă controlul complet asupra
afacerii dvs. ASiSmag oferă o situaţie
în orice moment asupra stocurilor
din orice punct de lucru, o
monitorizare și o responsabilizare a
activităţii angajaţilor și o fidelizare
a clienţilor rămânând conectati la
cerinţele lor. Totodată veţi câștiga

timp nemaifiind nevoit să scrieţi
documente de contabilitate și
gestiune.

ASiSmag este o soluţie Cloud-
Computing care vă scutește de
cheltuieli pentru servere, licenţe
software, hosting, colocare,
mentenanţa sau personal tehnic
ultraspecializat. E scalabilă, sigură,
performantă și costă mai puţin decât
aplicaţiile tradiţionale fără a reduce
defel din funcţionalităţile de care
aveţi nevoie. Acum, cu ajutorul
ASiSmag, chiar și firmele mici sau
medii care nu își permiteau o
investiţie în infrastructura IT sau într-
un software costisitor, pot avea parte
de cele mai importante tehnologii din
lume, la fel ca și companiile
multinaţionale, dar la costuri infime.

Seminar - 31 mai 2011

ALFA SOFTWARE SA

Cluj-Napoca

Str. Patriciu Barbu nr.57

Tel. 0264-433636

E-mail: officecj@asw.ro

Web: www.asw.ro

Documentaţia completă - soluţie eficientă
pentru demararea și modernizarea afacerilor

Primul pas in afaceri este de cele mai multe ori înfiinţarea
unei firme. Putini sunt cei cărora nu li s-a întâmplat să dorească
să demareze o afacere și să nu cunoască procedurile necesare.
Având in vedere legislaţia complexa si in continua schimbare
in domeniul comercial, în speţă în ce privește înfiinţarea
societăţilor și înregistrarea în Registrul Comerţului a menţiunilor
referitoare la modificările intervenite pe parcursul desfășurării
activităţilor, întreprinzătorii au nevoie de o permanenta
asistenta de specialitate.

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș înţelege prea bine
greutăţile pe care le întâmpină orice persoană interesată în
demararea și / sau dezvoltarea afacerilor și în acest scop
oferă servicii de asistenţă și documentaţii complete in condiţii
avantajoase pentru comercianţi, ţinând cont de costurile ridicate
pe care le implica angajarea serviciilor unor avocaţi sau notari,
cât și faptul că aceste servicii sunt oferite de profesioniști
specializaţi în dreptul comercial. Redactarea actelor se poate
face in momentul solicitării sau după caz, pe baza de
programare, pentru a se evita aglomeraţia și pierderea inutilă
de timp.

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș vă pune la
dispoziţie următoarele servicii:

1. asistenţă în alegerea formei potrivite de organizare a
afacerii (societate cu răspundere limitata - SRL, întreprindere
individuală - II, întreprindere familială IF, persoană fizică
autorizată PFA), si daca ai nevoie de filiale, sedii secundare
etc.;

2. asistenţă în procedura de autorizare a activităţilor;
3. întocmirea documentaţiei complete pentru înregistrarea

societăţii la Oficiul Registrului Comerţului Maramureș;
4. întocmirea documentaţiei pentru modificarea actelor

constitutive ale societăţilor comerciale:
- schimbări de denumire de firma;
- schimbare certificat de înregistrare în urma modificării

sediului;
- cesiune de părţi sociale (intrarea sau ieșirea unui asociat

sau acţionar din firma );
- numirea sau revocarea unui administrator in cadrul unei

firme;
- majorare de capital social cu numerar sau natura;
- diminuări de capital social;
- înfiinţare de puncte de lucru;
- recodificări ale obiectului de activitate al unei societăţi;
- schimbarea obiectului de activitate principal;
- completarea obiectului de activitate secundar;
- suspendarea activităţii unei firme pe o perioada de maxim

3 ani din Registrul Comerţului;
- schimbarea formei juridice a unei societăţi;
- fuziuni, dizolvări, lichidări, radieri;
5. asistentă pentru înfiinţarea de ONG-uri  în conformitate cu

Ordonanţa Guvernului 26/2000
Relaţii suplimentare la sediul nostru din Baia Mare, Bd. Unirii,

nr. 16, et. 3, cam. 10  sau la tel. 0262-221510, 0362-405303.
Persoană de contact: GAL IOAN.
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� NORME METODOLOGICE din 28NORME METODOLOGICE din 28NORME METODOLOGICE din 28NORME METODOLOGICE din 28NORME METODOLOGICE din 28

aprilie 2011 aprilie 2011 aprilie 2011 aprilie 2011 aprilie 2011 de aplicare a Legii nr. 52/2011

privind exercitarea unor activitati cu

caracter ocazional desfasurate de zilieri (MO

nr. 300 din 2 mai 2011)

� NORME METODOLOGICE din 29NORME METODOLOGICE din 29NORME METODOLOGICE din 29NORME METODOLOGICE din 29NORME METODOLOGICE din 29

aprilie 2011aprilie 2011aprilie 2011aprilie 2011aprilie 2011de aplicare a Legii nr. 52/2011

privind exercitarea unor activitati cu

caracter ocazional desfasurate de zilieri (MO

nr. 300 din 2 mai 2011)

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.439 din 29 aprilie 2011. 1.439 din 29 aprilie 2011. 1.439 din 29 aprilie 2011. 1.439 din 29 aprilie 2011. 1.439 din 29 aprilie 2011

pentru aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind

exercitarea unor activitati cu caracter

ocazional desfasurate de zilieri (MO nr. 300

din 2 mai 2011)

� STSTSTSTSTAAAAATUTUL din 30 martie 2011TUTUL din 30 martie 2011TUTUL din 30 martie 2011TUTUL din 30 martie 2011TUTUL din 30 martie 2011

antrenorului (MO nr. 301 din 2 mai 2011)

� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 424 din 20 aprilie. 424 din 20 aprilie. 424 din 20 aprilie. 424 din 20 aprilie. 424 din 20 aprilie

2011 2011 2011 2011 2011 pentru modificarea si completarea

Hotararii Guvernului nr. 224/2008 privind

stabilirea cadrului general de implementare

a masurilor cofinantate din Fondul

European Agricol pentru Dezvoltare Rurala

prin Programul National de Dezvoltare

Rurala 2007-2013 (MO nr. 304 din 3 mai

2011)

� REGULAMENT din 22 aprilie 2011 REGULAMENT din 22 aprilie 2011 REGULAMENT din 22 aprilie 2011 REGULAMENT din 22 aprilie 2011 REGULAMENT din 22 aprilie 2011 de

organizare si functionare a Consiliului

National pentru Dezvoltare si Inovare (MO

nr. 306 din 4 mai 2011)

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 4.061 din 15 aprilie 2011. 4.061 din 15 aprilie 2011. 4.061 din 15 aprilie 2011. 4.061 din 15 aprilie 2011. 4.061 din 15 aprilie 2011

privind cadrul general de organizare si

desfasurare a admiterii in ciclurile de studii

universitare de licenta, de master si de

doctorat pentru anul universitar 2011-2012

(MO nr. 309 din 5 mai 2011)

� GHID DE FINANTGHID DE FINANTGHID DE FINANTGHID DE FINANTGHID DE FINANTARE din 20 aprilieARE din 20 aprilieARE din 20 aprilieARE din 20 aprilieARE din 20 aprilie

2011 2011 2011 2011 2011 a Programului privind instalarea

sistemelor de incalzire care utilizeaza

energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau

completarea sistemelor clasice de incalzire

(MO nr. 310 din 5 mai 2011)

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.274 din 20 aprilie 2011. 1.274 din 20 aprilie 2011. 1.274 din 20 aprilie 2011. 1.274 din 20 aprilie 2011. 1.274 din 20 aprilie 2011

pentru aprobarea Ghidului de finantare a

Programului privind instalarea sistemelor

de incalzire care utilizeaza energie

regenerabila, inclusiv inlocuirea sau

completarea sistemelor clasice de incalzire

(MO nr. 310 din 5 mai 2011)

� REGULAMENT din 4 mai 2011 REGULAMENT din 4 mai 2011 REGULAMENT din 4 mai 2011 REGULAMENT din 4 mai 2011 REGULAMENT din 4 mai 2011 de

organizare si functionare a Autoritatii

pentru coordonarea instrumentelor

structurale (MO nr. 315 din 6 mai 2011)

� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 8 din 29 martie. 8 din 29 martie. 8 din 29 martie. 8 din 29 martie. 8 din 29 martie

20112011201120112011privind acordarea treptelor de

competenta profesionala asistentilor sociali

(MO nr. 315 din 6 mai 2011)

� DECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nr. 91 din 27 aprilie 2011. 91 din 27 aprilie 2011. 91 din 27 aprilie 2011. 91 din 27 aprilie 2011. 91 din 27 aprilie 2011

privind modificarea Procedurii de

implementare a Programului national

multianual pe perioada 2005-2012 pentru

dezvoltarea culturii antreprenoriale in

randul femeilor-manager din sectorul

intreprinderilor mici si mijlocii, aprobata

prin Decizia presedintelui Agentiei pentru

Implementarea Proiectelor si Programelor

pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 61/

2011 (MO nr. 322 din 10 mai 2011)

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.237 din 12 aprilie 2011. 1.237 din 12 aprilie 2011. 1.237 din 12 aprilie 2011. 1.237 din 12 aprilie 2011. 1.237 din 12 aprilie 2011

pentru modificarea pct. 5 din anexa nr. 7

“Categoriile de cheltuieli eligibile specifice

operatiunilor derulate in cadrul axei

prioritare 6 “Asistenta tehnica”” la Ordinul

ministrului mediului si dezvoltarii durabile

si al ministrului economiei si finantelor nr.

1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei

cheltuielilor eligibile pentru proiectele

finantate in cadrul Programului operational

sectorial “Mediu” 2007-2013 (MO nr. 323

din 10 mai 2011)

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.938 din 29 aprilie 2011. 1.938 din 29 aprilie 2011. 1.938 din 29 aprilie 2011. 1.938 din 29 aprilie 2011. 1.938 din 29 aprilie 2011

privind aprobarea categoriilor de cheltuieli

eligibile pentru domeniul major de

interventie “Planuri integrate de dezvoltare

urbana” al axei prioritare “Sprijinirea

dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani

de crestere” din cadrul Programului

operational regional 2007-2013 (MO nr. 327

din 11 mai 2011)

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 10 din 3 mai 2011 . 10 din 3 mai 2011 . 10 din 3 mai 2011 . 10 din 3 mai 2011 . 10 din 3 mai 2011 pentru

modificarea si completarea Normelor

privind activitatea entitatilor care

organizeaza cursuri de pregatire

profesionala unitara a personalului din

asigurari, puse in aplicare prin Ordinul

presedintelui Comisiei de Supraveghere a

Asigurarilor nr. 6/2010 (MO nr. 333 din 13

mai 2011)

� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 228 din 14 aprilie. 228 din 14 aprilie. 228 din 14 aprilie. 228 din 14 aprilie. 228 din 14 aprilie

2011 2011 2011 2011 2011 pentru modificarea si completarea

Regulamentului privind concursul de

admitere si examenul de absolvire a

Institutului National al Magistraturii,

aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului

Superior al Magistraturii nr. 439/2006 (MO

nr. 344 din 18 mai 2011)

� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 229 din 14 aprilie. 229 din 14 aprilie. 229 din 14 aprilie. 229 din 14 aprilie. 229 din 14 aprilie

2011 2011 2011 2011 2011 pentru modificarea si completarea

Regulamentului privind organizarea si

desfasurarea concursului de admitere in

magistratura, precum si procedura de

numire in functiile de judecator si procuror,

fara concurs, aprobat prin Hotararea

Plenului Consiliului Superior al

Magistraturii nr. 152/2006 (MO nr. 344 din

18 mai 2011)

� CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003

(*republicat*) (*republicat*) (*republicat*) (*republicat*) (*republicat*) (Legea nr. 53/2003) (MO I

nr. 345 din 18 mai 2011 )

� REGULAMENT din 27 aprilie 2011 REGULAMENT din 27 aprilie 2011 REGULAMENT din 27 aprilie 2011 REGULAMENT din 27 aprilie 2011 REGULAMENT din 27 aprilie 2011 de

organizare si functionare a Camerei

Auditorilor Financiari din Romania (MO nr.

345 din 18 mai 2011)

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.346 din 2 mai 2011 . 1.346 din 2 mai 2011 . 1.346 din 2 mai 2011 . 1.346 din 2 mai 2011 . 1.346 din 2 mai 2011 pentru

aprobarea Regulamentului privind forma

si modul de utilizare a dispozitivelor speciale

de marcat, precum si modul de marcare a

arborilor sau a unor loturi de arbori (MO

nr. 346 din 18 mai 2011)

� DECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nr. 3 din 28 aprilie 2011. 3 din 28 aprilie 2011. 3 din 28 aprilie 2011. 3 din 28 aprilie 2011. 3 din 28 aprilie 2011

pentru modificarea Deciziei Consiliului

national al Colegiului Medicilor din Romania

nr. 1/2009 privind eliberarea certificatului

de membru al Colegiului Medicilor din

Romania (MO nr. 347 din 19 mai 2011)

� DECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nr. 4 din 4 aprilie 2011. 4 din 4 aprilie 2011. 4 din 4 aprilie 2011. 4 din 4 aprilie 2011. 4 din 4 aprilie 2011

referitoare la recursul in interesul legii,

privind modalitatea de stabilire a varstei

standard de pensionare si a stagiului

complet de cotizare utilizate pentru

determinarea punctajului mediu anual in

operatiunile de calculare a pensiilor din

sistemul public, pentru persoane ale caror

drepturi s-au deschis incepand cu data de 1

aprilie 2001 si care beneficiaza de reducerea

varstei de pensionare potrivit legii (MO nr.

349 din 19 mai 2011)

� ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 46 din. 46 din. 46 din. 46 din. 46 din

11 mai 2011 11 mai 2011 11 mai 2011 11 mai 2011 11 mai 2011 pentru modificarea si

completarea art. 17 din Ordonanta de

Acte normative publicate în

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

Continuare în pag. a 11-a
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Evoluţia principalilor indicatori
economico-sociali în luna aprilie și

perioada 1.I - 30.IV.2011

Direcţia Judeţeană de Statistică Maramureș prezintă:

� Producţia industrială realizată în
perioada 1.I-30.IV.2011, comparativ cu
perioada similară din anul 2010, a fost mai
mare  cu 3,0%  în volum absolut.
� Indicele valoric al cifrei de afaceri totală

(cifra de afaceri totală provine atât din
activitatea principală, cât si din activităţile
secundare ale unităţilor cu profil industrial) a
unităţilor industriale în perioada 1.I – 30.IV. 2011,
a fost mai mare, cu 22,8% faţă de aceeași
perioadă din anul 2010.
� Investiţiile realizate în trimestrul I 2011 au

înregistrat o crestere de 0,8% faţă de perioada
corespunzătoare din anul precedent.
� Lucrările de construcţii realizate în

trimestrul I 2011 au scăzut cu 23,4% faţă de
perioada similară din anul 2010.
� Exporturile si importurile de marfuri

realizate în perioada 1.I-28.II.2011 fata de
perioada corespunzatoare din anul 2010, au
fost mai mari cu 31,2%, respectiv 21,8%.
� Capacitatea de cazare turistică în

funcţiune a structurilor de primire turistică în
trimestrul I 2011 a fost mai mare cu 4,2% faţă
de aceeași perioadă din anul 2010.
� Câstigul salarial mediu nominal brut, pe

ţară în luna aprilie 2011 a crescut cu 0,5%, iar
câstigul salarial mediu nominal net a fost mai

mare cu 0,3% comparativ cu luna martie 2011.
� Raportul dintre indicele câstigului

salarial mediu nominal net si indicele preturilor
de consum, în luna aprilie 2011, a fost de 96,3%
fata de luna corespunzătoare din anul
precedent și de 120,6% comparativ cu luna
octombrie 1990.
� Preturile de consum al populatiei, pe

tara, în luna aprilie 2011 au crescut cu 0,7% fata
de luna precedenta si cu 8,3% fata de luna
aprilie 2010. În raport cu luna decembrie 2010,
rata inflatiei a fost de 2,8%, ceea ce
corespunde unei medii lunare de 0,7%,
comparativ cu 0,6%  în aceeasi perioada din
anul 2010.
� Numarul somerilor înregistrati la

sfârsitul lunii aprilie 2011 era de 8757 persoane,
în scădere cu 727 persoane fata de luna
precedenta și cu 4566 persoane faţă de luna
aprilie 2010, rata somajului a fost de 4,2% (4,5%
în luna precedenta și 6,4% în luna aprilie 2010)
si de 3,7% pentru femei (3,9% în luna
precedenta și 5,3%în luna aprilie 2010).
� Numărul mediu al pensionarilor, în

trimestrul I 2011, era de 125153 persoane, mai
mic cu 1099 persoane (-0,9%) comparativ cu
trimestrul I 2010, în principal, pe seama scăderii
numărului pensionarilor de asigurări sociale

agricultori, (-972 persoane, respectiv -8,7%).
Distribuţia după sistemul de pensionare
reliefează faptul că pensionarii de asigurari
sociale de stat deţin ponderea majoritară
(91,7%).
� Evoluţia principalelor fenomene

demografice în trimestrul I 2011, comparativ cu
perioada corespunzătoare din anul 2010 a
fost caracterizată de scăderea natalităţii și
mortalităţii infantile și de creșterea mortalităţii
generale. Nupţialitatea și divorţialitatea au
scazut.  Scăderea numărului de născuţi vii cu
33 s-a reflectat în diminuarea  ratei natalităţii
de la 10,0 la 9,7 născuţi vii la 1000 locuitori.
Numărul decedaţilor a fost în creștere cu 20,
iar rata mortalităţii a crescut de la 11,4 la 11,5
decedaţi la 1000 locuitori.

Sporul natural negativ al populaţiei a fost de
-228 persoane faţă de -175 persoane în
perioada corespunzătoare din anul 2010.

Scaderea  numărului de căsătorii cu 20, a
determinat diminuarea ratei nupţialităţii de la
3,2 la 3,0 căsătorii la 1000 locuitori ; rata
divorţialităţii a fost de 1,57 divorţuri la 1000
locuitori (2,29 la 1000 locuitori  în perioada
similară din anul 2010).

Numărul decedaţilor sub 1 an a scăzut cu 1,
rata mortalităţii infantile scăzând de la 10,3 la
9,8 decese sub 1 an la 1000 născuţi vii.
� Numărul societatilor comerciale cu

aport de capital strin (date furnizate de Oficiul
National al Registrului Comertului)
înmatriculate în luna ianuarie 2011 a fost de 7
cu un capital investit de 529 euro.

urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor

economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile

individuale si intreprinderile familiale (MO nr. 350 din 19 mai 2011)

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 79 din 12 aprilie 2011 . 79 din 12 aprilie 2011 . 79 din 12 aprilie 2011 . 79 din 12 aprilie 2011 . 79 din 12 aprilie 2011 privind actualizarea Listei

cu substantele active autorizate pentru utilizare in produse de

protectie a plantelor pe teritoriul Romaniei (MO nr. 352 din 20 mai

2011)

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.391 din 13 mai 2011 . 1.391 din 13 mai 2011 . 1.391 din 13 mai 2011 . 1.391 din 13 mai 2011 . 1.391 din 13 mai 2011 privind actualizarea Listei

cu substantele active autorizate pentru utilizare in produse de

protectie a plantelor pe teritoriul Romaniei (MO nr. 352 din 20 mai

2011)

� DECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nr. 1.201 din 9 mai 2011 . 1.201 din 9 mai 2011 . 1.201 din 9 mai 2011 . 1.201 din 9 mai 2011 . 1.201 din 9 mai 2011 privind stabilirea

indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la

internet si publicarea parametrilor aferenti (MO nr. 353 din 20 mai

2011)

� REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE din 29REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE din 29REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE din 29REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE din 29REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE din 29

Acte normative publicate în

Monitorul Oficial

martie 2011 martie 2011 martie 2011 martie 2011 martie 2011 a Comisiei pentru evaluarea si selectia proiectelor

(MO nr. 256 din 12 aprilie 2011)

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 98 din 13 mai 2011 . 98 din 13 mai 2011 . 98 din 13 mai 2011 . 98 din 13 mai 2011 . 98 din 13 mai 2011 pentru aprobarea modelului

certificatului de atestare a absolvirii programelor de formare

specializata si a certificatelor de atestare a absolvirii programelor

de perfectionare organizate de Agentia Nationala a Functionarilor

Publici si de centrele regionale de formare continua pentru

administratia publica locala, in asociere cu alti furnizori de formare

infiintati potrivit legii (MO nr. 356 din 23 mai 2011)

� NORME METODOLOGICE din 20 mai 2011 NORME METODOLOGICE din 20 mai 2011 NORME METODOLOGICE din 20 mai 2011 NORME METODOLOGICE din 20 mai 2011 NORME METODOLOGICE din 20 mai 2011 privind incadrarea

si activitatea medicului cu competente limitate (MO nr. 358 din 23

mai 2011)

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.984 din 11 mai 2011 . 1.984 din 11 mai 2011 . 1.984 din 11 mai 2011 . 1.984 din 11 mai 2011 . 1.984 din 11 mai 2011 privind stabilirea criteriilor

pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA (MO nr. 361

din 24 mai 2011)

� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 512 din 18 mai 2011 . 512 din 18 mai 2011 . 512 din 18 mai 2011 . 512 din 18 mai 2011 . 512 din 18 mai 2011 privind transmiterea

unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a

Padurilor - Romsilva in domeniul public al unor unitati

administrativ-teritoriale din judetul Maramures si in administrarea

consiliilor locale ale acestora (MO nr. 362 din 24 mai 2011)

� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 500 din 18 mai 2011 . 500 din 18 mai 2011 . 500 din 18 mai 2011 . 500 din 18 mai 2011 . 500 din 18 mai 2011 privind registrul general

de evidenta a salariatilor (MO nr. 372 din 27 mai 2011)

Urmare din pag. a 10-a
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C.C.I. Maramureș - Busola dumneavoastră în afaceri !

• • • • • Din străinătate

CERERI

CEHIA
� Solicită bușteni sau cherestea brad,

molid, pin și stejar.  (5236)
� Solicită îmbrăcăminte pentru nou-

născuţi din bumbac și bumbac organic
(întreaga gamă de produse de îmbrăcăminte,
la cererea clientului). (5244)
� Distribuitor de vinuri și băuturi în reţele

de retail din Republica Cehă, cu posibilităţi
de promovare și a altor mărfuri, dorește să
importe pentru vânzare în reţeaua Tesco
miere de albine. (5245)

ELVEŢIA
� Societate creată în anul 1974, fiind

specializată în construcţii din lemn, dorește
cooperare cu firme de profil în vederea
importului de ansambluri/locuri de joacă
exterioare, fabricate din lemn. (5239)

EMIRATELE ARABE UNITE
� Solicită cherestea rășinoase, dimensiuni

21x44x3960 - 100 mc; 21x94x3960 -
1000 mc; 21x144x3960 - 100 mc;
44x44x3960 - 300 mc; 44x69x3960 - 100
mc; 44x94x3960 - 100 mc; 44x144x3960
- 50 mc; 44x190x3960 - 100 mc;
44x240x3960 - 100 mc; 44x290x3960 -
100 mc 69x69x3960 - 1000 mc (5229)
� Solicită ciocolată neagră (50-100

grame).Caracteristici: - eticheta trebuie să
fie prezentată în limba engleză și arabă; sunt
acceptate stickerele; garanţia la raft trebuie
să fie între 18-24 luni; coloranţi interziși in

EAU: E104 /E105/E107/E123/E124/E127/
E131/E142/E924/E952. Solicită caramele
cu lapte (milk toffee) ambalate în pungi de
500-1000 grame. (5230)
� Dorește cooperare cu producători

români de mobilă, este interesat de
efectuarea unor importuri de mobilă pentru
hoteluri. (5233)

FRANŢA
� Dorește import de mobilier profesional

pentru hoteluri, din lemn, metal, fontă.
Firma solicitantă este un lanţ de magazine
specializat în comercializarea unei game
variate de echipamente hoteliere, inclusiv
mobilier. (5231)
� Solicită mobilier: fotolii, scaune,

canapele, mese, birouri, paturi, mobilier
de exterior, etc. Produsele sunt destinate
comercializării prin intermediul unui
magazin de decoraţiuni pentru casă, de
mari dimensiuni. (5232)
� Firmă specializată în importul și

distribuţia de produse din pește dorește să
importe icre de păstrăv pentru consum
alimentar.(5240)
� Solicită mobilă de lemn, pe comandă

și în serie. Mobila este destinată unor centre
de vacanţă, hoteluri, restaurante. (5241)
� Firma solicitantă dorește să găsească

un partener român care să poată efectua
operaţiuni de tăiere, matlasare, asamblare,
control de calitate și ambalare de sacoșe
din piele sau alte materiale matlasate,
pentru obiecte de toaletă, realizate din
ţesături textile, cu căptușeală din plastic
alb sau poliester (5243)

GRECIA
� Procesator și distribuitor local de

produse din lemn, solicită cherestea de
brad pentru acoperiș (verde), scândură de
brad pentru îmbinări (uscat); cherestea de
stejar; parchet de stejar. (5234)

IORDANIA
� Solicită miere de albine tip acacia și

de salcâm. (5235)
IRLANDA
� Firma irlandeză produce sisteme de

control electronice pentru aparate de
încălzire, ventilaţie, răcire industrială,
precum și sisteme de măsurare a nivelelor
de lichide (ţiţei, apă, gaz) ambalate în
cisterne. Firma irlandeză este interesată în
stabilirea unei relaţii de outsourcing cu o
firmă din România pentru producerea de
astfel de sisteme de control mai sus
menţionate. Firma irlandeză intenţionează
ca pe viitor să-și transfere o parte din
facilităţile sale existente în alte ţări din
lume, în România. (5242)

ISRAEL
� Firma are 65 de angajaţi și mai multe

sucursale la Tel Aviv, Ierusalim, Haifa și
Nord. Este interesată atât în “incoming”
cât și în “outgoing”. Dorește cooperare cu
firme românești în domeniul turismului.
(5238)

SPANIA
� Reprezentanţii societăţii doresc să

colaboreze cu firme din România în vederea
achiziţ ionări i  și comercial izări i  de:
ceramică, echipamente baie și bucătărie,
restaurări parchet lemn laminat. (5237)


