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Numai 0,2%
creștere!

Atât a reușit economia noastră
să realizeze, o creștere a PIB de
0,2% în trimestrul doi faţă de
primul trimestru care la rândul său
crescuse cu 0,3%. Nici acesta,
ultimul, nu a fost prea promiţător,
deoarece venea în trimestrul IV,
după o modestă creștere de 0,1 %
faţă de trimestrul anterior. Creșteri
modeste în comparaţie cu
prevederile specialiștilor FMI, UE
și Băncii Mondiale, dar însușite ca
posibile realizări de către guvern.

Aceste rezultate firave sunt
rezultatul politicilor economice
incomplet adoptate și finalizate de
guvern folosind numai pârghiile
restrictive, reducţioniste
manifestate prin reduceri de
personal bugetar, de unele
cheltuieli cu salariile și de
cheltuielile din sectorul bugetar și
mai puţin de stimulare a

EATON - Ziua porţilor deschise

În data de 5 august 2011 la Centrul de Instruire
și Marketing al CCI Maramureș a avut loc întâlnirea
d-lor Ion Ariton - Ministrul Economiei, Comerţului
și Mediului de Afaceri și dl Gheorghe Ialomiţianu
-  Ministrul Finanţelor Publice cu oamenii de
afaceri din Maramureș.

Întâlnirea a fost ocazionată de vizita celor
doi miniștri în judeţul Maramureș.

La întâlnire au participat: din partea CCI
Maramureș - dl Gheorghe Marcaș, președinte; din
partea Consiliului Judeţean Maramureș - dl Mircea
Man, președinte; dl Gheorghe Mihai Bârlea, senator;
dl Bud Nicolae, deputat; primari; reprezentanţi
ai instituţii lor deconcentrate din judeţ,
reprezentanţi ai presei și nu în ultimul rând peste
40 de reprezentanţi de firme din domenii diverse
dintre care amintim: industria alimentară,
industria mobile, agricultură, zootehnie, servicii

Întâlnirea oamenilor de afaceri cu dl Ion Ariton
- Ministrul Economiei, Comerţului și Mediului

de Afaceri și cu dl Gheorghe Ialomiţianu -
Ministrul Finanţelor Publice

de consultanţă, proiectare, ș.a.
În cuvântul de deschidere al întâlnirii

președintele CCI Maramureș dl Gheorghe Marcaș a
punctat câteva aspecte ale stării economiei
judeţului Maramureș.

Întâlnirea a continuat cu scurte prezentări ale
miniștrilor privind ultimele noutăţi -
preocupări pe linia sprijinirii dezvoltării
economice și a IMM-urilor.

Oamenii de afaceri prezenţi la
întâlnire au prezentat problemele cu
care se confruntă și soluţiile pe care le
propun pentru rezolvarea acestora în
actuala perioadă. Dintre problemele
ridicate de oamenii de afaceri amintim:

- dificultăţi privind implementarea
proiectelor finanţate prin programe
MECMA  datorită managementului
defectuos al acestor programe

- întârzieri foarte mari în primirea
răspunsurilor privind evaluarea proiectelor depuse
în cadrul programelor de finanţare MECMA și
uneori neprimirea vreunui răspuns privind
evaluarea proiectelor

- nivelul ridicat al dobânzilor, penalităţilor
percepute pentru neplata la termen a obligaţiilor
faţă de bugete

- plata cu întârzieri foarte mari a datoriilor
statului faţă de operatorii economici
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În ziua de 13 august 2011, firma EATON Electro Producţie
SRL din Sârbi, comuna Fărcașa a organizat Ziua Porţilor
deschise, eveniment ocazionat de sărbătorirea a 10 ani
de activitate a EATON Electro Producţie SRL și 100 de ani
de activitate a EATON - SUA.

Programul zilei a fost unul încărcat de momente
deosebite atât pentru angajaţii EATON Electro Producţie
SRL cât și pentru toţi cei care au participat ca invitaţi la
acest eveniment.

În rândul invitaţilor s-au regăsit alături de oficialităţile
locale, judeţene și membrii familiilor angajaţilor, prietenii
angajaţilor EATON Electro Producţie SRL dar și vizitatori
interesaţi și curioși să vadă “minunea” pentru început
“austriacă” actual „americană” care a făcut  din Sârbi-
Fărcașa un punct important pe harta lumii pentru furnizorii
și clienţii EATON Electro Producţie SRL.

Organizarea Zilei Porţilor deschise a fost una de excepţie
și acest lucru cu siguranţă a fost determinat de
preocuparea și profesionalismul echipei de management
a EATON Electro Producţie SRL.
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mijloacelor creșterii economice.
Unele măsuri dure au fost necesare
pentru a opri hemoragia financiară
bugetară care a condus la creșterea
dezechilibrelor dintre veniturile și
cheltuielile bugetare create de
guvernele anterioare în perioada de
boom economic. A fost un act politic
curajos, impus însă și de finanţatorii
externi dar care nu a fost realizat în
totalitate, rămânând nerezolvate în
totalitate sau parţial multe hotărâri
și măsuri, în special în sectoarele
economice bugetare, unde risipa este
încă majoră inclusiv în sectorul
cheltuielilor sociale, în special a
ajutoarelor de stat. Aici cheltuirea
banului public are o mare încărcătură
politică, pentru că prin ea se
realizează capitalul politic prin
mituirea „consumatorilor” de
ajutoare sociale la nivel naţional, dar
mai ales local.

Și în acest trimestru doi, industria
și exporturile, la care au participat și
construcţiile, au contribuit la această
firavă creștere a PIB. În acest timp
motoarele creșterii economice au
început să se gripeze. Astfel
exporturile, cel mai important motor
al creșterii economice, au început să
scadă din aportul la creșterea
economiei naţionale, ca urmare a
scăderii cererilor din piaţa UE și SUA.

Astfel în luna iunie exporturile de
bunuri și mărfuri au fost mai reduse
cu 59 milioane de euro decât în luna
mai a.c. și cu 285 milioane faţă de
luna martie a.c. Această încetinire a
evoluţiei pozitive a exportului este
efectul politicilor greșite a celor 13
guverne care s-au perindat la
conducerea ţării în ultimii 21 de ani,
care au orientat exportul românesc
preponderent spre piaţa UE. În
prezent peste 70% din mărfuri,
produse și servicii se exportă pe
această piaţă. Dacă ţinem cont de
faptul că pe piaţa UE, dar mai ales
pe cea a zonei euro economia se află
în cădere sau stagnare, reducând
cererile de import substanţial.

Pieţele ţărilor fostei Uniuni
Sovietice, ale ţărilor din orientul
apropiat, China, Japonia – mai ales
după distrugerile ca urmare a
cutremurului din acest an, unele ţări
africane dezvoltate, din America

latină, dar mai ales SUA și Canada
părăsite de exportul românesc vor
trebui luate în strategia de dezvoltare
a comerţului exterior a României pe
termen mediu și lung. Statele cu
economie emergentă sunt interesate
de produsele românești.

În luările de atitudine a membrilor
guvernului, ca urmare a rezultatelor
slabe înregistrate în creșterea
economică a primului semestru, a
apărut, în sfârșit, și interesul acestuia
spre agricultură, ca sector important
strategic, atât în ce privește creșterea
economică, dar și a menţinerii și a
stabilităţii forţei de muncă pe termen
mediu și lung, și cu o contribuţie
importantă în creșterea PIB.

Rezultatele semestrului doi al
acestui an prin rezultatele obţinute
trebuie să asigure previziunile
organismelor financiare
internaţionale – FMI, UE și BM, și
însușite de guvern de o creștere
economică a PIB de 1,5%. Nu este
un angajament ușor de obţinut în
condiţiile când lumea pe se afla în
pragul unei noi recesiuni. Cererea
externă pentru produsele românești
este în pericol deoarece creșterea
economică din UE și SUA din
ultimele trimestre ale anului 2011
manifestă tendinţe de creșteri
nesemnificative, subunitare sau de
stagnare.

„România se află într-un echilibru
macroeconomic stabil – declara un
expert FMI, dar foarte fragil din
cauza unor măsuri nefinalizate și a
turbulenţelor internaţionale foarte
mari.”

Aceste semnale venite din zonele
noastre de comerţ exterior în special
SUA și UE, ne induc riscuri majore
în prognozele de creștere economică,
obligând conducerea executivă a ţări
la adoptarea unor politici structurale
ale economiei românești cu efecte
dezvoltate în spaţiu și timp.

Guvernul trebuie să înţeleagă că
măsurile obstrucţioniste de reducere
sau „tăiere”, a unor drepturi salariale
folosită pe terme nelimitat este ca o
politică bumerang, care se va
manifesta prin creșterea gradului
sărăcire a populaţiei și subţierea clasei
de mijloc, și așa nesemnificativă în
România, conducând implicit la
reducerea consumului intern.

Economia unei ţări nu poate exista
fără un consum local, naţional. Ea
trebuie să se bazeze pe puterea de
cumpărare a populaţiei și a
consumului public și productiv. Dar
pentru a satisface această cerinţă,
industria și agricultura românească
trebuie să producă pentru ce cere piaţa
și consumatorii interni, reducându-
se importul de produse similare
străine, printr-o politică inteligentă
protecţionistă care afectează,
totodată, balanţa comercială externă
a României. Astfel, se poate ca printr-
o politică economică de dezvoltare a
producătorilor industriali, agro-
industriali și ai agriculturii ţării să
reducem importurile de produse și
mărfuri nejustificate și păguboase. În
prezent peste 70% din ce mănâncă și
consumă românul sunt produse și
mărfuri din import care în urmă cu
2 decenii se produceau pentru
consumul intern și export. De aceea
trebuie ca guvernele noastre să
folosească rezervele noastre naturale,
materiale și umane, care folosite cu
maximă eficienţă și guvernate prin
politici de dezvoltare naţională și în
profil teritorial să protejeze, ajutând
producătorul autohton să se
dezvolte la capacitatea sa anterioară
anilor ‘90.

Astfel am rezolva și problema
șomajului, a inflaţiei, a resurselor
financiare, a menţinerii forţei de
muncă românești în ţară, a combaterii
economiei la negru, a însănătoșirii
vieţii sociale în toate componentele
sale, inclusiv în eradicarea sărăciei.

Pentru aceasta ne trebuie decizia
politică. E drept nu cu acești
politicieni, care timp de 20 de ani au
dus România în pragul falimentului
iar pe români i-a izgonit în lume ca
să-și găsească de lucru și un rost
pentru ei și familiile lor.

Să stimulăm prin politicile de
dezvoltare capitalul și investiţiile
românești, nu numai în firmele mari
și foarte mari, unde capitalul străin
ne domină, dar și în IMM. „Prin noi
înșine” – sloganul interbelic putem
să-l reactivăm și să-l dezvoltăm.

În toţi acești 20 de ani de tranziţie
politicienii din parlamentele și
guvernele ţării nu au avut ca obiectiv
strategic menţinerea în funcţiune a
capacităţilor de producţie românești,
privatizându-le sau vânzându-le

Continuare în pag. a  3-a
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activele direct sau la Bursă. Am vândut capacităţile de
producţie unor investitori străini care în decurs de un
deceniu au reușit să le distrugă, să le taie bucată cu bucată
ca să le comercializeze ca fier vechi. Au folosit terenurile
care aveau preţuri de 10 ori cel puţin mai mici decât
similare din străinătate sau din ţară în scopuri imobiliare
sau pentru construirea de mall-uri și super/hiper
marketuri, cvartaluri de locuinţe ș.a.

Ţări foste socialiste ca: R.D. Germană, Polonia,
Slovenia, Ungaria ș.a. nu au demolat o uzină sau
întreprindere productivă ca în locul lor să se construiască
spaţii comerciale și imobiliare. Ei le-au închiriat, vândut,
concesionat sau dat în exploatare pe termen limitat unor
întreprinzători autohtoni mici și mijlocii sau unor
asociaţii de producători / întreprinzători care au
dezvoltat activităţi industriale sau servicii, unele identice
cu cele preluate, altele similare cu activităţile sau
tehnologiile existente. Complexele industriale au devenit
incubatoare de afaceri.

Mai mult guvernele acestor ţări au folosit nu numai
spaţiile întreprinderilor sau instituţiilor dezafectate, dar
au preluat cazărmile militare ale armatelor proprii sau
străine (rusești) transformându-le în parcuri industriale.
Astfel, folosind utilităţile și serviciile de mentenanţă în
comun, dar gestionate de societăţile private nou înfiinţate

care le administrau, la costuri mici, convenabile, atrăgând
noi dezvoltatori, au reușit să crească numeric și financiar
IMM din zonă și din ţară.

Te întrebi de ce toate aceste guverne și parlamente a
fostelor state comuniste au putut și noi nu? Cine sunt
vinovaţii? Răspunsul sunt convins că îl aveţi și
dumneavoastră cititorilor! Un singur lucru mi-l și vi-l
imput. Timp de 20 de ani am și aţi votat aceeași oameni
pe care nu i-am cunoscut, pentru că noi votăm liste de
partide. E drept, pe listă erau înscriși 10-20 de candidaţi,
care una au promis și s-au angajat, altceva au făcut și
realizat. Aproape nimic pentru ţară. Mai mult pentru ei
și acoliţii lor.

După 21 de ani este timpul să ne  trezim și să alegem pe
alţii, mai puţin corupţi, mai puţin pătaţi, din lumea reală
a antreprenorilor, investitorilor, întreprinzătorilor, din
rândul tinerilor, mai ales a celor școliţi și pregătiţi cu banii
statului în democraţiile consolidate din Europa sau din
afară și de ce nu în primul rând a celor educaţi și formaţi
în ţară, corecţi și fără partipriuri cu lumea interlopă.

Avem ocazia să începem cu anul electoral 2012, un
nou ciclu de alegeri - locale, regionale, parlamentare și
președinte, unde ne vom spune prin vot adeziunea la
candidaţi care prezintă garanţia intrării României în lumea
ţărilor cu democraţie avansată, care respectă statul de
drept, dreptul proprietăţii, opoziţia ca factor al
dezvoltării politice, economice și sociale. O Românie
curată din toate punctele de vedere. Speranţa este în
generaţia tânără care trebuie să iasă din anonimat și să
înceapă lupta pentru schimbare!

Curs „Auditor Intern pentru Sisteme de Managementul Calităţii
conform standardului ISO 9001:2008”

În perioada 17 - 19
august 2011, Camera de
Comerţ și Industrie
Maramureș a organizat, în
cadrul proiectului “Academia
de Management pentru IMM
Maramureș”, cursul de
instruire pentru „Auditor
Intern pentru Sisteme de
Managementul Calităţii
conform standardului ISO
9001:2008”, curs susţinut
de către Academia TÜV Rheinland
România S.R.L.

Obiectivul cursului este formarea de
auditori interni care să susţină
dezvoltarea și îmbunătăţirea continuă
a Sistemului de Management al
Calităţii în organizaţii.

Scopul modulului de curs este
prezentarea procesului de audit intern
începând de la planificare, prin
executarea auditului la faţa locului, până
la analiza acţiunilor corective, de a da
sprijin la cuprinderea domeniilor și
proceselor auditate. Prin lucru în echipe
mici, prin studii de caz se face posibilă
însușirea cunoștinţelor pentru pregătirea,
respectiv efectuarea auditului.

În cadrul cursului au fost abordate
următoarele tematici: Prezentarea
standardului Rolul auditului în cadrul
sistemului; Noţiuni de bază privind
auditul (criterii de audit, dovezi de
audit, constatări ale auditului, concluzii
ale auditului; clientul auditului, tipuri
de audit, program de audit, echipa de
audit); Felul auditurilor; Auditul de
sistem; Audit de proces/procedură;
Auditul de produs; Audituri interne și
externe; Audit planificat și audit
extraordinar; Prezentarea standardului
pentru supravegherea sistemelor de
management SR EN ISO 19011:2003;
Principii de auditare; Participanţii la
auditul intern; Conducerea unui

program de audit; Planificarea
programului de audit
(elaborarea programului anual
de audit); Activităţi de audit;
Competenţa și evaluarea
auditorilor și s-au parcurs
tipurile de comunicare.

La invitaţia Camerei de
Comerţ ș i Industr ie
Maramureș au răspuns firme
din di fer ite domeni i  de
activitate, fiind prezenţi pe

parcursul celor 3 zile, 19 participanţi:
SC EATON Electro Producţie SRL; SC
IMA.RO SRL; SC ORGMAN SRL; SC
Electro Mobile SRL; SC DRUSAL SA;
SC Dieter Eifler SRL; SC Weidmuller
Interface Romania SRL; SC Contico
Technologies.

La finalul cursului, participanţilor li
sau acordat certificate recunoscute
internaţional în limba română din
partea organismului de certificare
personal TÜV Rheinland InterCERT,
divizia Akademia, oferindu-le titlul de
“Auditor intern pentru sisteme de
Managementul Calităţii cf standardului
ISO 9001:2008”.
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VĂ AȘTEPTĂM LA RIVULUS DOMINARUM!
Camera de Comert si Industrie Maramures ofera, pentru mediul de afaceri servicii generale si de specialitate, printre

care organizarea de evenimente pentru promovarea afacerilor – cererea si oferta locala, nationala si internationala, prin
targuri/expozitii. In ultimii 20 ani, una din cele mai importante expozitii ale municipiului, judetului si a Regiunii de Nord-
Vest este RIVULUS DOMINARUM, care a promovat in standurile sale 1.600 de companii si a avut 150.000 de vizitatori.

Avand in vedere amploarea evenimentului pe plan regional, national si international, va invitam sa participati in
perioada

23-25 septembrie 2011, la ediţia a XIX-a a manifestarii

„RIVULUS DOMINARUM”
expozitie cu vanzare, pentru a va promova produsele in aceasta zona.

Cu ocazia editiei din acest an se va desfasura si Forumul Comercial al Euroregiunii Carpatica, in cadrul caruia, la
Bursa de Afaceri si in expozitie vor fi prezente firme din Ucraina, Ungaria, Slovacia si Polonia.

Pentru prima data in Baia Mare se va organiza SALONUL OUTLET EXPO la care vor participa producatorii si comerciantii
care doresc sa-si transforme stocurile in bani.

Suplimentar se acorda o reducere de 10% tuturor celor care participa la SALONUL OUTLET EXPO. In profilul
expozanˆilor acestui eveniment se regasesc producatorii si comercianˆii de: confectii, imbracaminte, incaltaminte,
marochinarie, lenjerie, articole sportive, decoratiuni interioare, corpuri de iluminat, aranjamente florale etc.

In acest an, in conditiile deosebite create de criza economica Camera de Comert si Industrie Maramures a redus

preturile de inchiriere/mp fata de anul 2010, cu 33% si acorda reduceri suplimentare pentru: suprafete mari sau participarea

la ultimele 2 editii.

LOCATIA: Centrul de Instruire si Marketing al Camerei de Comert si Industrie Maramures, Aleea Expozitiei nr. 5.

Pentru inscrieri si informatii suplimentare ne puteti contacta la: tel. 0262-221510, fax 0262-225794 sau e-mail
cci_mm@ccimm.ro.

Nu ratati ocazia de a veni sau reveni pe piata maramureseana cu produsele Dvs.!
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ALFA SOFTWARE SA

Cluj-Napoca

Str. Patriciu Barbu nr.57

Tel. 0264-433636

E-mail: officecj@asw.ro

Web: www.asw.ro

ASiSmobile, apl icaţia

destinată managerilor care vor

sa consulte/să actualizeze date

despre afacerea pe care o

administrează direct de pe

telefonul mobil, poate f i

descărcată acum gratuit de pe

Android Market, secţiunea

Business!

ASiSmobile este parte

componentă (extensie) a

sistemului informatic integrat

ASiS și poate fi instalată cu

ușurinţă pe orice tip de

smartphone pe care rulează

sistemul de operare Android.

Condiţia esenţială pentru ca

manageri i să-și poată

consulta/actualiza în timp real

informaţiile de interes
referitoare la terţi, stocuri,
solduri direct din ASiSmobile

este aceea de a avea

implementat în cadrul

companiei lor, sistemul

ASiSmobile se poate descărca acum și de pe
Android Market!

integrat ASiS, care să asigure

existenţa unei baza de date

unitare și structurate din care se

vor extrage datele pentru aplicaţia

de mobil. ASiSmobile se

conectează securizat prin

intermediul Internetului la baza

de date unică a companiei și

oferă o imagine sintetică și

actuală asupra datelor din sistem

ceea ce permite managerului să

ia decizii în timp record, în

cunoștinţă de cauză, fără a avea

niciun fel de ezitare. Managerul

poate de exemplu să decidă

deblocarea unui cl ient, ca

excepţie, chiar dacă soldul său

depășește limita admisă de

regulile companiei.

Bineînţeles, aplicaţia
ASiSmobile este
personalizată pentru fiecare

cl ient în parte, deoarece

diferenţa constă atât în nevoia

individualizată de informaţii, cât

și în nivelul lor de detaliere.

ASiSmobile permite chiar și

vizualizarea unor indicatorii
grafici economico-financiari
(vânzări, încasări, etc) și

alegerea tipului de grafic (bare,

coloane, plăcintă, etc).
De pe Android Market se

poate descărca o versiune

demonstrativă a aplicaţiei

ASiSmobile, care se

conectează la baza de date

DEMO (www.asw.ro/ria), cu

uti l izatorul demo și parola

demoria.
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Simpozion organizat de Simtex-OC în
parteneriat cu CCI Maramureș

Organismul de certificare Simtex a
organizat, în data de 20 iulie, la Baia Mare,
simpozionul cu tema: Implementarea și
certificarea sistemelor calităţii în spitale –
pârghie  de gestionare a cerinţelor legale și
de reglementare conform standardelor de
acreditare CoNAS și a OMFP 946. Evenimentul,
care a vizat managerii de spitale din
zona de nord, a fost pregătit în
parteneriat cu Camera de Comerţ și
Industrie Maramures și s-a desfășurat
la sediul acestei organizaţii între orele
09.30-14.00.

“Simpozionul “Implementarea și
certificarea sistemelor calităţii în
spitale – pârghie  de gestionare a
cerintelor legale și de reglementare
conform standardelor de acreditare
CoNAS și a OMFP 946” si-a propus
sa ofere oportunitatea de a realiza
un dialog concret între reprezentanţii
instituţiilor sanitare și specialiștii din
domeniu, cu scopul identificării unei maniere
raţionale și eficiente de a îndeplini seturi
variate de cerinţe impuse de Ministerul
Sănătăţii Publice, Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate și Comisia Naţională
pentru Acreditarea Spitalelor și de a
identifica programe și resurse de finanţare”,
spune Mariana Ionescu, Director General al
Simtex-OC.

La eveniment au participat peste 40 de
manageri de spitale și persoane din
administraţia unităţilor sanitare, din
Maramureș, Satu Mare, Salaj și Bistrita
Năsăud, reprezentanţi ai Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate, oameni de afaceri și
oficiali locali. „Apreciem oportunitatea oferită
de organismul de certificare Simtex, de a
discuta problemele reale ale sistemului

sanitar românesc și despre normele și
standardele pe care ar trebui să le
îndeplinească acesta. Sperăm ca, în acest an,
să implementăm standardul ISO 9001 și la
nivelul Casei de Asigurări de Sănătate”, a
declarat Alexandru Deac, președintele CAS
Maramureș.

Agenda simpozionului a cuprins:

·Cerinţele standardelor CoNAS de
acreditare a spitalelor

·Cerinţele standardelor de management /
control intern la entităţile publice conform
ordinul OMFP 946

·Cerinţele standardelor ISO 9001 și ISO
15189, condiţii de contractare ale Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate

· Implementarea și certificarea sistemelor
calităţii în spitale

·Trasabilitatea între cerinţele OMFP 946 și
cerinţele standardului de referinţă ISO 9001

·Prevenirea și gestionarea riscurilor - Cerinţe
ale standardelor ISO 14001 și OHSAS 18001

·Certificarea sistemului de management al
securităţii informaţiei conform ISO 27001 -
Instrument de implementare a cerinţelor

CoNAS privind managementul operaţional al
informaţiei, gestionarea datelor pacienţilor,
managementul resurselor umane

Un moment important al simpozionului l-a
reprezentat sesiunea  de comunicări cu tema:
Implementarea sistemului de management
al securităţii informaţiei in conformitate cu

standardul ISO/IEC 27001, decizie
strategică pentru orice organizaţie.

În această parte a manifestarii,
medicilor din sala li s-au alăturat circa
30 manageri și alţi specialiști în
administrarea datelor și dezvoltarea
sistemelor software din zona de nord
a ţării.

“Standardul ISO/IEC 27001
furnizează recomandări pentru
ţinerea sub control a riscurilor
informaţionale, aduce o clarificare
asupra tipurilor de ameninţări și dă
direcţii de abordare ale metodelor de
protecţie pentru a asigura

supravieţuirea companiei, minimizarea
potenţialelor daune financiare, maximizarea
profitului și a perspectivelor organizaţiei”,
spune Răzvan Ionescu, Directorul
Departamentului de Certificare a Securităţii
Informaţiei, în cadrul Simtex-OC.

Simtex este unul dintre principalele
organisme de certificare din România. Cu o
experienţă în piaţă de peste 15 ani și
beneficiind de serviciile unei echipe de
profesioniști, Simtex-OC are în portofoliu clienţi
din domeniul medical precum: Sanador,
Spitalul Marie Curie, Institutul Clinic Fundeni,
Spitalul Clinic Colţea, Centru Medical Medas,
Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, Medinst
Diagnostic Romano-German, Spitalul de
Urgenţă Prof. Dr Gerota.
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Prezentare proiect

“EUROPEAN-JOBGUIDE CROSS-CARPATHIA”

(HUSKROUA/0901/106)

CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ în calitate de Beneficiar implementează în cadrul Programului
„Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013”, call for proposals reference
number: HUSKROUA/0901, proiectul cu titlul „EUROPEAN-JOBGUIDE CROSS CARPATHIA”, număr de identificare al
contractului: HUSKROUA/0901/106.

Proiectul are ca obiectiv general intensificarea cooperării în regiunea transfrontalieră comună Ungaria-Romania-
Ucraina într-un mod sustenabil din punct de vedere economic și social, prin implementarea de instrumente relevante
menite să sprijine dezvoltarea pieţei muncii în regiunea transfrontalieră.

Obiectivul specific al proiectului îl constituie crearea unui sistem informaţonal despre problemele pieţei 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 cunoștinţe și experienţă prin
activităţi în reţea.

Grupul ţintă al proiectului este format din: angajaţii celor trei parteneri implicaţi în proiect; 6 reprezentanţi a cel
puţin 6 instituţii relevante (2 reprezentanţi/partener), care vor participa în activităţile proiectului; cel puţin 17.500 de
utilizatori ai portalului web în perioada de implementare a proiectului (nr. utilizatori, nr. pagini vizualizate); cel puţin 250 de
persoane care vor participa la cercetarea on-line cu privire la funcţionalitatea platformei web; cel puţin 500 de persoane
care se vor înregistra și vor primi informaţii prin intermediul newsletter-ului; cel puţin 45 de participanţi la trei workshop-
uri/conferinţe organizate;  cel puţin 45 de participanţi la trei cursuri de instruire organizate;

Grupul ţintă este format din următoarele categorii: persoane în căutarea unui loc de munca, absolvenţi, parteneri
sociali, actori implicaţi în plasarea și ocuparea a forţei de munca, administraţia publica, instituţii de învăţământ, întreprinderi
și angajatori, ONG.

Rezultatele estimate ale proiectului sunt: transparenţa crescută și acces nediscriminatoriu la informaţii relevante
despre piaţa transfrontalieră a muncii; dezvoltarea de reţele transfrontaliere noi; nivel al schimbului de experienţe crescut
al tuturor participanţilor la piaţa muncii, de ex: parteneri sociali, experţi, instituţii de învăţământ, decidenţi la nivel de
politici etc.; proiectarea, dezvoltarea și integrarea unui portal multilingv de informaţii; elaborarea de studii și analize
asupra pieţei transfrontaliere a muncii; vizibilitate îmbunătăţită a obiectivelor UE, a proiectului și a rezultatelor acestuia în
Regiune; îmbunătăţirea abilităţilor de management de proiect ale angajaţilor partenerilor.

Durata proiectului: 24 de luni, în perioada 03 ianuarie 2011 – 02 ianuarie 2013
Parteneri:

Beneficiar: CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ (România)
Parteneri: CAMERA DE COMERT și INDUSTRIE BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN (Ungaria)

    FUNDATIA TRANSCARPATHIAN ENTERPRISE SUPPORT FUND „TES FUND” (Ucraina)
Bugetul aferent implementării proiectului: 505.616 EUR, din care suma solicitată de la Autoritatea Contractantă

este de 452.668,24 EUR, reprezentând 89% din totalul eligibil al acţiunii.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la: tel. 0262-221510, 0728-233908, fax 0262-225794
sau e-mail cci_mm@ccimm.ro, persoane de contact: Maria Morcovescu, Florentin Tuș, Bogdan Legănaru.
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“RURActiv” - dezvoltarea antreprenoriatului rural - s-a încheiat prima parte a
Seminariilor de iniţiere în Afaceri și cursul de Comunicare în limba engleză

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș implementează în calitate de partener proiectul „RURActiv” - Sprijinirea dezvoltării
sustenabile a antreprenoriatului rural prin crearea unui mecanism de bune practici, coerent și unitar, la nivelul organizaţiilor
reprezentative ale mediului de afaceri din România .

În cadrul acestui proiect, Camera de Comerţ și Industrie Maramureș, în calitate de partener al Camerei de Comerţ și
Industrie Iași, alături de Asociaţia Regională a Întreprinzătorilor Nord-Est și Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură
Tulcea, urmărește crearea și dezvoltarea unui mecanism de bune practici in vederea sprijinirii dezvoltării antreprenoriatului
rural, mecanism care va permite implicarea acestor organizaţii, în mod direct, în susţinerea dezvoltării durabile a
antreprenoriatului rural și impulsionarea dezvoltării activităţilor non-agricole prin dezvoltarea durabilă a resursei umane.

Prin intermediul proiectului se urmărește dezvoltarea capitalului uman din mediul rural și creșterea competitivităţii
acestuia prin furnizarea de programe de formare
profesională, sprijinirea iniţiativelor și promovarea
antreprenoriatului, toate conducând la
îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în zonele
rurale și asigurarea sustenabilităţii pe termen lung
în aceste zone.

 În cadrul proiectului CCI MARAMUREȘ a organizat
în localitatea Fărcașa din judeţul Maramureș, o
serie de cursuri și seminarii gratuite, ce au debutat
în perioada 1 august 2011 - 12 august 2011 cu
prima parte a Seminarului de Iniţiere în
afaceri, care a acoperit tematicile: plan de afaceri,
legislaţie comercială, management organizaţional,
accesare de fonduri europene, marketing și
vânzări, managementul resurselor umane, sănătate
și securitate la locul de muncă, noţiuni de
contabilitate generală, egalitate de gen și șanse,
afacerile și poluarea generată - noţiuni de
protecţia mediului.

În perioada 16-26 august 2011 a avut loc cursul
de Comunicare în limba engleză, curs adresat
persoanelor care nu au studiat limba engleză în
școală, cu cunoștinţe vagi sau nesistematizate de
limbă engleză și care au dorit să atingă un nivel
general de cunoaștere al limbii engleze, în sensul
dobândirii de abilităţilor de comunicare scrisă și
orală. În cadrul acestui tip de curs participanţii au
asimilat conceptele și noţiunile de bază în vederea
utilizării corecte și coerente a limbii engleze la
nivel elementar, minim de comunicare scrisă și
orală.

Au beneficiat de aceste instruiri gratuite peste
100 de participanţi având domiciliul în mediul rural
- persoane ocupate în agricultura de subzistenţă,
persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane
inactive, șomeri, elevi și studenţi, manageri si
angajaţi.
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Fit to Tourism - FIT TOUR
Începând cu luna iulie 2011, Camera de Comerţ și Industrie Maramureș a devenit  partener oficial

în cadrul proiectului strategic 2010 – 2012, Fit to Tourism – FIT TOUR, beneficiar Camera de
Comerţ și Industrie Suceava. Având în vedere obiectivul general al proiectului și a rolului partenerilor
în cadrul proiectului, în decursul lunilor iulie și august curent au fost organizate și desfășurate
următoarele activităţi:

- În 1 iulie și-a început activitatea Centrul Regional de Competenţe în Turism (CERC) Maramureș;
- 29 iulie la Centrul de Instruire și Marketing al CCI Maramureș a avut loc examenul de absolvire pentru calificarea Agent în Turism – Ghid, toţi

participanţii la examen au absolvit cu succes;
- 9 august a început cursul de Tehnician în Turism, Hotel și Alimentaţie, la care au fost înscrise 28 de persoane;
- în perioada iulie – august, s-au desfășurat cursurile de Bucătar și Cameristă, în perioada octombrie – noiembrie urmând să înceapă cursurile

de Tehnician în Turism și Administrator Pensiune Turistică.

Proiect „Birouri de asistenţă pentru promovarea
Responsabilităţii Sociale a Întreprinderilor”

În 11-12 iulie la sediul CCI Sălaj a avut loc ultima instruire regională (a șasea)
a reprezentanţilor Camerelor de Comerţ și Industrie din Regiunea Nord – Vest în
cadrul proiectului „Birouri de asistenţă pentru promovarea Responsabilităţii Sociale
a Întreprinderilor”.

În cadrul acestei ultime sesiuni au fost prezentate următoarele subiecte:
· Manualul de funcţionare al birourilor
· Discuţie de grup a manualului
· Brainstorming structurat privind sustenabilitatea birourilor de asistenţă
Lectori au fost Ana Maria Pălăduș, expert ECOSISTEMI SRL, Daniel Roșca și

Mihail Mărășescu. Instruirea s-a finalizat cu decernarea certificatelelor de participare
reprezentanţilor celor 6 Camere de Comerţ și Industrie din Regiunea Nord – Vest:
Maramureș, Sălaj, Cluj, Bistriţa – Năsăud, Bihor și Satu Mare .
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Întâlnirea oamenilor de afaceri
cu dl Ion Ariton - Ministrul Economiei, Comerţului și Mediului de Afaceri

și cu dl Gheorghe Ialomiţianu -  Ministrul Finanţelor Publice

Dintre propunerile făcute de oamenii de afaceri
prezenţi la întâlnire amintim:

- compensarea datoriilor restante ale statului
cu obligaţiile de plată ale operatorilor economici
către stat

- îmbunătăţirea managementului programelor
de finanţare MECMA prin creșterea expertizei
personalului angajat în această activitate

- reducerea dobânzilor, penalităţilor percepute
pentru neplata la termen a obligaţii lor
opertaorilor economici faţă de bugete

Miniștrii au răspuns punctual întrebărilor
adresate și s-au angajat ca propunerile pe care
oamenii de afaceri le-au făcut să le analizeze și
ulterior promoveze pentru sprijinirea activităţii
acestora.

La finalul întâlnirii dl președinte
Gheorghe Marcaș a înmânat celor doi
miniștri un material cu problemele și
soluţiile propuse de oamenii de afaceri
și Sistemul Cameral la actuala perioadă
prin care trece economia  a României
și implicit a judeţului Maramureș.
În cele ce urmează, redăm materialul

Propuneri de măsuri făcute de
comunitatea oamenilor de
afaceri și de Sistemul Cameral
pentru sprijinirea activităţilor
f i rmelor

I. Măsuri de ordin general – măsuri
propuse

1. Reducerea TVA și a impozitului unic cel puţin
la nivelul existent în Ungaria, Bulgaria pentru
crearea unei zone atractive de investiţii

2. Reducerea taxelor, impozitelor pe forţa de
muncă pentru încurajarea angajatorilor, crearea
de noi locuri de muncă, red. șomajului și a muncii
la negru

3. Crearea la nivelul instituţiilor abilitate ale
Statului și al BNR a unor condiţii fiscale speciale
pentru ca sistemul bancar să reia creditarea
activităţilor economice, în condiţii favorabile
întreprinzătorilor, similare cu cele existente în UE

4. Simetrie juridică în contractele operatorilor
economici cu instituţiile Statului. Instituirea unui
tratament egal între agentul economic și Stat
privind regimul răspunderii privind plăţile,
penalităţile de întârziere etc.

5. Plata TVA la încasarea facturii
6. Scutirea de la plată a impozitului pe profit

reinvestit, care conduce la retehnologizare,
dezvoltarea afacerii și crearea de noi locuri de
muncă

7. Organizarea corectă și transparentă a
licitaţiilor pentru lucrări, servicii și a achiziţiilor
care sunt finanţate din bani publici. Eliminarea
restricţiilor discriminatorii, vădit favorizante,
pentru a asigura  accesul liber al tuturor firmelor
competente la licitaţii

8. Simplificarea procedurilor de depunere și
implementare a proiectelor pentru accesarea
fondurilor guvernamentale și europene.
Respectarea în mod strict a termenelor de
decontare a cheltuielilor.

9. Anularea prevederilor OUG 34/2009, privind
nedeductibilitatea cheltuielilor aferente
consumului de benzină al autoturismelor folosite
în interesul afacerii

10.Reorganizarea POS CCE pentru o derulare
mai bună a programelor de finanţare

11.Reducerea termenului de evaluare a
proiectelor depuse pentru finanţare și comunicare
către aplicanţi a stadiului evaluării / răspunsului
privind evaluare în termen mai scurt

12.Informarea mediului de afaceri și a
populaţiei privind strategia economică a României
pentru următorii 5-7 ani

13.Informarea mediului de afaceri și a
populaţiei privind măsurile guvernamentale pentru
IMM în viitorul apropiat

II. Măsuri specifice domeniilor
economice

Agricultură – viitoarea șansă
economică a României

1. Elaborarea unei strategii pentru agricultura
românească, viitoarea șansă economică a
României, pe termen mediu, lung
� stimularea regrupării terenurilor (impozitare

diferenţiată în funcţie de suprafaţa parcelata,
asociere etc)
�elaborarea cadrului juridic si administrativ

pentru schimburile de terenuri si regruparea
voluntara organizata a terenurilor, la nivelul
aceleiași comune (conform experienţei altor state
membre ale Uniunii Europene)
� susţinerea creării unui credit financiar, credit

pe termen lung, pentru achiziţia terenului agricol
de către producători, cu posibilitatea de a garanta
creditul cu terenul achiziţionat
�crearea in cadrul Ministerului Agriculturii si

Dezvoltării Rurale a instituţiei care sa se ocupe
de comasarea funciara si de organizarea pieţei
funciare, inclusiv prin crearea unei baze de date
cu terenurile disponibile spre a fi arendate sau
vândute si cu preturile din diferite regiuni

� stimularea reală a producătorilor
� sprijinirea activităţii de cercetare
�modernizarea sistemelor de irigaţii
� construirea spaţiilor de depozitare la

standarde UE
2. Stabilirea de către statul român a preţului

minim/ha, funcţie de zonă și destinaţie, la
terenurile agricole

3. Compensarea datoriilor la bugetul de stat cu
contravaloarea ajutoarelor pe care trebuie sa le
primească fermieri de la bugetul de stat si de la UE

Industrie alimentară
1. Crearea și finanţarea de programe speciale

pentru susţinerea producţiei și consumului de
alimente “Made in Romania”

2. Intervenţii ale statului pentru menţinerea
preţurilor, astfel încât veniturile producătorilor
din industria alimentară să fie menţinute la un

nivel acceptabil
3. Reducerea TVA la alimente (similar

practicilor din UE). Marea Britanie, Irlanda
și Malta practică TVA zero pentru
produsele de bază, aproape toate
alimentele fiind incluse în această
categorie

4. Asigurarea necesarului de grâu pentru
consum din producţia internă, import sau
Rezerva de Stat, astfel încât să nu se
înregistreze goluri în aprovizionarea cu
grâu a morilor și nici creșteri exagerate
de preţ la materia primă

5. Aprobarea actului normativ
privind producerea și comercializarea

produselor de morărit, a pâinii, a produselor de
panificaţie și a produselor făinoase astfel încât
acesta să intre în vigoare cel mai târziu la 1
noiembrie 2011.

6. Obţinerea aprobării de la Bruxelles pentru
aplicarea taxării inverse atât la comerţul cu
cereale cât și pentru producţia și comercializarea
pâinii, adică de la fermă la furculiţă, pe tot lanţul
alimentar

 Industria ușoară
1. Adoptarea unor prevederi legislative privind

protecţia industriei naţionale privind:
� stoparea fluxului de produse second – hand

care intră în ţară
� stoparea fluxului de produse din China,

neconforme standardelor UE
� diminuarea evaziunii fiscale făcute prin

evitarea intrării mărfurilor prin vamă
2. Sprijinirea înfiinţării de clustere în domeniul

industriei ușoare, în special în zonele cu forţa de
muncă excedentara

Turism și alimentaţie publică
1. Reducerea taxelor hoteliere la max. 1% din

venitul brut realizat din activitatea de cazare
2. Măsuri pentru diminuarea concurenţei

neloiale prin reducerea muncii la negru și a
evaziunii fiscale

Urmare din pag. 1

Continuare în pag. a  11-a
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Întâlnirea oamenilor de afaceri
cu dl Ion Ariton - Ministrul Economiei, Comerţului și Mediului de Afaceri

și cu dl Gheorghe Ialomiţianu -  Ministrul Finanţelor Publice

3. Eliminarea abuzurilor din partea instituţiilor de control:
· solicitarea autorizaţiei pentru vânzare alimente în baruri (pentru

laptele de la cafea !!)
4. constituirea unui singur organism care să verifice situaţiile ce ţin de

drepturile de autor și instituirea unei singure taxe, care să ţină seama și de
gradul de ocupare al spaţiilor de cazare (actualmente sunt 4 astfel de
organisme care emit doar autorizaţii neexclusive)

Comerţ
1. Sancţionarea civilă și penală a administratorilor/managerilor care

emit documente de plată fără acoperire
2. Eliminarea practicii neconcurenţiale din partea marilor lanţuri de

magazine. Stoparea construcţiilor de Hypermarketuri în zonele centrale
ale orașelor.

III. Propuneri privind parteneriatul public-privat al
Administraţiilor Publice centrale și locale și Camerele de
Comerţ și Industrie din România

1. Includerea cu drepturi depline a Camerei de Comerţ și Industrie a
României în CES și toate Comisiile de Dialog Social de pe lângă ministere

2. Includerea cu drepturi depline a Camerelor de Comerţ și Industrie
judeţene în structurile de dialog tripartit: Comisii de Dialog Social, Consiliul
Judeţean, Comisia Administrativă, etc.

3. Delegarea către Camerele de Comerţ și Industrie a activităţii de
formare profesională (model Austria, Ungaria etc.)

4. Anularea plăţii impozitului pe profit pentru Camerele de Comerţ și
Industrie (este improprie noţiunea de profit; este imposibilă luarea de
dividende; excedentul, dacă există, este folosit în anul fiscal următor pentru
realizarea obiectivelor Camerelor, care întotdeauna sunt de interes public,
comunitar)

Urmare din pag. a 10-a

Urmare din pag. 1

De departe s-a putut vedea că numai
o echipă de conducere unită, energică,
cu iniţ iat ivă dar și foarte bine
organizată a putut pune în practică un
proiect, de o zi, frumos, instructiv, util
atât pentru coeziunea colectivului,
pentru promovarea imaginii firmei cât
și pentru educaţia în spiritul lucrului
foarte bine făcut. Grupe de vizitatori
conduși de specialiștii EATON Electro
Producţie SRL pe post de „ghizi” au
vizitat secţiile de producţie - desfacere
ale societăţii. Cu ocazia vizitei în secţii
oricare dintre vizitatori a putut afla
informaţi i legate de specif icul
producţiei, pieţele de desfacere,
despre modul de organizare a muncii.

Pe scena din curtea societăţii, artiști
mai mari sau mai mici, ca vârstă, au
susţinut concerte, mini recitaluri,
reprize de dans.

Tot în curtea societăţii, copiii au fost
în lumea lor, în mijlocul jocurilor
multiple montate de organizatori
special pentru ei.

În cortul dotat cu mese și bănci,
amenajat în imediata apropiere a
scenei, toţi invitaţii s-au putut
bucura de spectacolele oferite de
artiștii invitaţi în timp ce degustau
bunătăţile oferite de gazde.

La vremea prânzului a sosit și
momentul festiv al Zilei Porţilor
deschise la care au participat alături
de Pop Pamela - director general

al EATON Electro Producţie SRL și
echipa de conducere, Gheorghe
Marcaș - președinte CCI Maramureș,
Ioan Stegeran - primar comuna
Fărcașa, Florica Mureșan - viceprimar
comuna Fărcașa, Anton Ardelean -
primar Tăuţii-Măgherăuș, Alexandru
Deac - președinte Casa Judeţeană de
Asigurări de Sănătate, Olivia Ardelean
- inspector OPC Maramureș,  Mihai
Pătrașcu director general Aeroportul
Baia Mare.

Au fost prezentate realizările EATON
Electro Producţie SRL, au fost rostite
vorbe frumoase și au fost aduse
aprecieri activităţii angajaţilor EATON
Electro Producţie SRL și în mod
special a d-șoarei Pamela Pop care de
10 ani s-a dedicat activităţii EATON
Electro Producţie SRL începând din
secţia de producţie până în actuala
funcţia de director general.

Au fost momente de mari emoţii
atunci când Ioan Stegeran, primarul
comunei Fărcașa i-a înmânat d-șoarei

EATON - Ziua porţilor deschise
director general Pamela Pop diploma
de cetăţean de onoare al comunei
pentru aportul adus la dezvoltarea
economică a comunei Fărcașa, a
activităţii EATON Electro Producţie SRL
și sprijinul acordat comunităţii locale
din zona Fărcașa.

În cadrul momentului festiv, dl
Gheorghe Marcaș președintele CCI
Maramureș a apreciat în cuvântul său
activitatea echipei EATON oferind cu
această ocazie diplomă de excelenţă
firmei EATON Electro Producţie SRL
membră a Camerei de Comerţ și
Industrie Maramureș și a Colegiului de
Conducere cu ocazia aniversării a 10
ani de activitate, și în mod deosebit a
d-șoarei director general Pamela Pop
căreia i-a oferit diploma de excelenţă
pentru perseverenţa, abnegaţia,
profesionalismul și  responsabilitatea
cu care a contribuit la dezvoltarea
societăţii în cei 10 ani de activitate.

A fost o zi foarte frumoasă, cu vreme
foarte frumoasă, soare mult și la

propriu dar și la figurat în sufletele
celor care au participat la Ziua
porţilor deschise EATON.

Focurile de artificii au încheiat
evenimentul deosebit organizat în
13 august la EATON Electro
Producţie SRL.

A fost frumos, deosebit și acest
lucru s-a datorat în primul rând
oamenilor adevăraţi care au „sfinţit”
locul încă de acum 10 ani la Sârbi,
Fărcașa.
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Prezentare BIBLIOTECA INFO a C.C.I. Maramureș
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș, prin

compartimentul Biblioteca Info oferă operatorilor economici
și persoanelor fizice interesate posibilitatea de a consulta

publicaţii pe domenii de larg interes:
·Cărţi din domeniul economic și juridic

·Cataloage cu adrese de firme, din ţară și străinătate, ce
oferă posibilitatea iniţierii de noi afaceri

·Studii, cercetări și rapoarte
·Publicaţii ale unor instituţii din România și din lume

·Publicaţii din străinătate din diverse domenii
·Colecţii de ziare si reviste din domeniile economic, juridic,

tehnic, din tara
Publicaţii de actualitate cuprinse în Biblioteca Info:
- Buletinele Oficiale ale Camerei de Comerţ și Industrie a

României, trimestrele I-II 2011

- Oameni de seamă ai Maramureșului, dicţionar 1700 –
2010,publicaţie editată de Societatea Culturală Pro Maramureș

„Dragoș Vodă” Cluj-Napoca
- Panoramic Economic Argeșean,publicaţie editată de

Camera de Comerţ și Industrie Argeș
- Romania Business Passport, ediţia 2011, editată de Ernst

/ Young
- Revista română de arbitraj – editată de Camera de

Comerţ și Industrie a României
- Topuri ale firmelor din diverse judeţe ale României –

editate de Camerele de Comerţ și Industrie din ţară

Materiale comercializate prin Biblioteca Info:
- “Codex Arbitral” -Editia a II-a - modificată și completată

prin Decizia Colegiului Camerei Naţionale - sesiunea a 18-a

din 17 februarie 2011 - editataă de Curtea de Arbitraj Comercial
Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ și Industrie a

României - publicaţie disponibilă la preţul de 15 RON (inclusiv
TVA)

-  “Topul Firmelor din Judeţul Maramureș-2009”, (100 RON
– publicatie scrisă sau în format CD) . Publicaţie apărută în

anul 2010, pornește de la analiza economică financiară a
tuturor societăţilor comerciale din judeţul Maramureș

înregistrate la Registrul Comerţului, pe baza datelor raportate
în bilanţurile contabile înregistrate la Direcţia Generală a

Finanţelor Publice.
- “Catalog ROMEXPO 2011” – programul târgurilor și

expoziţiilor organizate în anul 2011 de Sistemul Camerelor de
Comerţ din România – editat de ROMEXPO - Catalogul este

disponibil in format tiparit, bilingv (română-engleză), disponibil
la pretul de 30 RON (inclusiv TVA).

- “Buletinul Jurisprudentei” - culegere de practică judiciară
1998, coordonator Ion Turcu - format tipărit, 50 RON (inclusiv

TVA).
Accesul la Biblioteca Info pentru consultarea materialelor

tipărite este gratuit pentru firmele membre ale C.C.I.
Maramureș și contracost pentru persoanele fizice și firmele

nemembre interesate.

ARBITRAJUL COMERCIAL

Arbitrajul Comercial ca instituţie
are o tradiţie de sute de ani și în
prezent este reglementată de Cartea
IV a Codului de procedura civila,
deci este o procedura legală,
recunoscută de statul roman, evoluţia
lui în istoria lumii fiind legată de
apariţia și evoluţia camerelor de
comerţ și industrie.

Analizând situaţia actuală a
sistemului judiciar din România și
activitatea Curţii de Arbitraj
Comercial Maramureș se poate
concluziona ca arbitrajul comercial a
fost, este și va rămâne probabil mult
timp de acum încolo cea mai
avantajoasă, rapidă și eficientă
modalitate de soluţionare a litigiilor
comerciale. El reprezintă așadar calea
cea mai eficientă scurtă și ieftină de
obţinere a unui titlu executoriu
(hotărâre arbitrală cu aceiași putere
și valoare ca cea judecătorească)
pentru recuperarea banilor de la
debitorii rău platnici prin executare
silită dacă este cazul.

Termenul maxim de soluţionare în
arbitrajul comercial stabilit de lege
este de 5 luni, în practica Curţii

termenul mediu de soluţionare a fost
de 3 luni. Singura cale de atac este
acţiunea în anulare pentru motive de
procedură expres prevăzute de lege.

Taxele arbitrale sunt stabilite la un
nivel inferior celor stabilite de lege
pentru soluţionarea litigiilor de către
instanţele judecătorești, deci
soluţionarea diferendelor prin
arbitraj comercial este mai ieftină.

Posibilitatea de a-și desemna arbitrul
(judecătorul) precum și specializarea
acestora in diverse domenii (juridic,
economic, comercial, construcţii
.silvicultura etc.) aspect care duce la
eliminarea costurilor legate de
eventualele expertize de specialitate
sunt alte câteva avantaje pe care le are
arbitrajul comercial

Procedură legală, alternativă de
soluţionare a litigiilor civile și
comerciale arbitrajul comercial pune
la dispoziţia justiţiabililor o
procedură simplificată, accelerată și
mai ieftină de obţinere a unui titlu
executoriu în vederea recuperării
creanţelor. Premisa apelării la
procedura arbitrajului comercial este
încheierea unui contract civil

(vânzare, închiriere etc.) sau
comercial în care părţile inserează
următoarea clauză arbitrală: „Orice
litigiu patrimonial decurgând din sau
în legătură cu, acest contract, inclusiv
referitor la validitatea, interpretarea,
executarea sau desfiinţarea lui, va fi
soluţionat prin arbitraj organizat de
Curtea de Arbitraj Comercial de pe
lângă Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, în conformitate cu
Regulamentul de organizare și
Regulile de procedură arbitrată ale
acestei Curţi. Hotărârea arbitrată
este definitivă și obligatorie”

Părţile pot apela la arbitrajul
comercial și dacă nu au încheiat
contracte, sau contractele nu prevăd
clauza arbitrală mai sus amintită cu
condiţia să încheie un compromis
arbitrai prin care părţile în litigiu își
dau acordul ca diferendul să fie
soluţionat de către Curtea de Arbitraj
comercial de pe lângă Camera de
Comerţ și Industrie Maramureș,
compromis pe care îl pot încheia
chiar și în situaţia în care litigiul este
pe rolul instanţelor de judecată, dar
înainte de soluţionarea pe fond a
cauzei, caz în care instanţa își va
declina competenţa în favoarea
Curţii de Arbitraj Comercial.
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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.

DOREȘTI SĂ FII INDEPENDENT? TE-AI SĂTURAT SĂ FII SUBORDONAT?

ACUM POŢI

CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ

ÎŢI OFERĂ DOCUMENTAŢIE LA CHEIE PENTRU ÎNREGISTRARE:

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul nostru din Baia Mare, Bd. Unirii,

nr. 16, et. III, cam 10, Telefon: 0262 223203, 0362 405303, Fax: 0262-225794.

NU EZITA SĂ NE CONTACTEZI !

Informaţii, înscrieri, relaţii suplimentare pentru roţi
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.
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NOTA DE PREZENTARE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind „PROGRAMUL
KOGALNICEANU PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII”

Programul Kogălniceanu pentru
întreprinderile mici și mijlocii” este un
program multianual de încurajare și stimulare
a înfiinţării și dezvoltării IMM-urilor pe
perioada 2011-2013 care constă în acordarea
unei linii de credit, în valoare maximă de
125.000 lei/I.M.M./an, cu dobândă parţial
subvenţionată și, după caz, garantarea
creditului de către stat, ce vizează sprijinirea
accesului întreprinderilor mici și mijlocii
(I.M.M-uri) la obţinerea de finanţări pentru a
suplini nevoile de lichiditate pe termen de 1
an în vederea desfășurării activităţii, cu
posibilitatea prelungirii în condiţiile prezentei
ordonanţe fără a depăși durata Programului.

Avantajele aplicării acestei soluţii de
finanţare în economia naţională sunt:

· facilitarea accesului la finanţare a
operatorilor economici de dimensiuni mici și
mijlocii;

· menţinerea activităţii și a locurilor de
muncă existente în rândul IMM și, doar în
subsidiar, susţinerea competitivităţii
economice a acestora;

· reducerea arieratelor datorate statului de
către sectorul IMM și,

· reducerea masei monetare în numerar,
care în prezent, circulă în economia
nefiscalizată.

Din punct de vedere al ajutorului de stat,
acest mecanism de sprijin pentru IMM-uri va
îmbrăca forma unei scheme de ajutor de
minimis, trebuind astfel să fie respectate
prevederile pct. 3.5. din Comunicarea
Comisiei Europene privind ajutorul de stat
sub forma garanţiilor, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. 155 din 20
iunie 2008, seria C.

MECMA, prin AIPPIMM, va subvenţiona
parţial dobânda plătită de întreprinderile mici
și mijlocii (I.M.M.-uri).

Creditul de 125.000 lei se acordă cu
următoarele facilităţi:

a) dobânda parţial subvenţionată -
subvenţia acordată I.M.M. de la bugetul de
stat de către Ministerul Economiei,
Comerţului Și Mediului de Afaceri prin
A.I.P.P.I.M.M., în cuantum de maxim 70%
din dobânda calculată pentru creditele în lei,
dar nu mai mult de 6,5% pe an din soldul
sumei utilizate din linia de credit acordată în
condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

b) garanţii în numele și în contul

statului acordate de F.N.G.C.I.M.M. în
calitate de mandatar al Ministerului
Finanţelor Publice, pentru creditele
contractate de beneficiarii eligibili. Valoarea
garanţiei de STAT poate fi de maximum 80%,
dar nu mai mult de 100.000 Iei , din valoarea
creditului. Linia de credit se poate prelungi
până în 2013

Bugetul total maxim al subvenţiei acordate
în cadrul Programului pe perioada de
implementare 2011-2013 este de 165.000 mii
lei, iar cuantumul anual al acestuia se
stabilește prin norme aprobate prin hotărâre
a Guvernului cu încadrarea în creditele
bugetare aprobate prin legile bugetare anuale
cu această destinaţie.

Prin derogare de la prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/
2007 privind datoria publică, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 109/
2008, cu modificările ulterioare, MFP va
mandata FNGCIMM în vederea emiterii de
garanţii în numele și în contul statului, în
favoarea instituţiilor de credit, care urmează
să acorde credite I.M.M.-urilor definite la
art.2 din Legea nr. 346/2004 cu modificările
si completările ulterioare, eligibile în cadrul
Programului. Garanţia în numele și în contul
statului se va acorda numai în situaţia în care
beneficiarul Programului nu dispune de
garanţii suficiente pentru accesarea liniei de
credit. Plafonul anual al garanţiilor ce pot fi
acordate în cadrul Programului pe perioada
de implementare 2011-2013 se stabilește de
către MFP și se aprobă prin hotărâre a
Guvernului.

Perioada de rambursare a creditelor cu
dobândă subvenţionată și după caz, cu
garanţie de stat este de maximum 1 an de la
data acordării liniei de credit.

I.M.M. este eligibilă în cadrul Programului
dacă, la data aprobării creditului, îndeplinește
cumulativ următoarele criterii:

a) nu este în dificultate în sensul Liniilor
directoare privind ajutorul de stat pentru
salvarea și restructurarea firmelor în
dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. C 244/2 din 1 octombrie
2004;

b) în cazul în care a fost emisă o decizie de
recuperare a unui ajutor de stat împotriva sa,

aceasta a fost deja executată, creanţa fiind
integral recuperată;

c) nu se află în litigiu, în calitate de pârât,
cu Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul
Economiei, Comerţului și Mediului de Afaceri
și instituţia de credit parteneră;

d) suma ajutoarelor de minimis de care a
beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali (2
ani fiscali anteriori plus anul curent), nu
depășește echivalentul în lei a 200.000 euro
sau 100.000 euro pentru transport rutier;

e) nu figurează cu credite restante în baza
de date a Centralei Riscurilor Bancare
(C.R.B.);

f) nu figurează cu incidente majore cu
cecuri și bilete la ordin în ultimele 12 luni în
baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi
(C.I.P.);

g) nu s-a instituit procedura judiciară a
insolvenţei;

h) prezintă instituţiei de credit finanţatoare
garanţii colaterale pentru cel puţin 40% din
valoarea creditului;

i) are minim 2 ani de activitate consecutivi
în domeniul în care își desfășoară activitatea;

Sumele trase din linia de credit pot

fi utilizate numai pentru:

- plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor
și a altor sume datorate bugetului general
consolidat;

- cheltuieli privind aprovizionarea,
producţia, desfacerea;

- cheltuieli privind executarea de lucrări
si/ sau prestarea de servicii;

- cheltuieli privind constituirea, prelucrarea,
valorificarea stocurilor;

- alte tipuri de cheltuieli necesare
desfășurării activităţii curente;

- cheltuieli cu salariile si asimilatele
acestora;

- alte costuri de operare.
Întreprinderile mici și mijlocii vor plăti

lunar partea din dobândă ce le revine în baza
contractului de credit, urmând ca în baza
convenţiei de colaborare dintre
A.I.P.P.LM.M. și instituţia de credit
parteneră, A.I.P.P.LM.M. să vireze lunar
instituţiei de credit partenere subvenţia de
dobândă aferentă creditului contractat de
către întreprinderile mici și mijlocii în
condiţiile stabilite prin normele
metodologice.
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Acte normative publicate în

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

♦ TTTTTABLOUL NAABLOUL NAABLOUL NAABLOUL NAABLOUL NATIONAL ALTIONAL ALTIONAL ALTIONAL ALTIONAL AL
ARHITECTILOR*) din 1 iulie 2011 ARHITECTILOR*) din 1 iulie 2011 ARHITECTILOR*) din 1 iulie 2011 ARHITECTILOR*) din 1 iulie 2011 ARHITECTILOR*) din 1 iulie 2011 cuprinzand
arhitectii si conductorii arhitecti inscrisi in
Ordinul Arhitectilor din Romania pana la data
de 30 aprilie 2011 (MO nr. 464 din 1 iulie 2011)

♦ HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 623 din 16 iunie 2011. 623 din 16 iunie 2011. 623 din 16 iunie 2011. 623 din 16 iunie 2011. 623 din 16 iunie 2011
pentru modificarea si completarea unor anexe
la Hotararea Guvernului nr. 934/2002 privind
atestarea domeniului public al judetului
Maramures, precum si al municipiilor, oraselor
si comunelor din judetul Maramures (MO nr.
466 din 4 iulie 2011)

♦ LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 33 din 27 mai 1994. 33 din 27 mai 1994. 33 din 27 mai 1994. 33 din 27 mai 1994. 33 din 27 mai 1994
(*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) privind exproprierea pentru
cauza de utilitate publica (MO nr. 472 din 5
iulie 2011)

♦ LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 140 din 5 iulie 2011 . 140 din 5 iulie 2011 . 140 din 5 iulie 2011 . 140 din 5 iulie 2011 . 140 din 5 iulie 2011 privind
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare
pentru autovehicule (MO nr. 481 - 7 iulie 2011)

♦ LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 144 din 5 iulie 2011 . 144 din 5 iulie 2011 . 144 din 5 iulie 2011 . 144 din 5 iulie 2011 . 144 din 5 iulie 2011 privind
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 124/2010 pentru modificarea Ordonantei
Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic
al cartii electronice de identitate MONITORUL
OFICIAL nr. (482 din 7 iulie 2011)

♦ DECRET nrDECRET nrDECRET nrDECRET nrDECRET nr. 620 din 4 iulie 2011 . 620 din 4 iulie 2011 . 620 din 4 iulie 2011 . 620 din 4 iulie 2011 . 620 din 4 iulie 2011 privind
promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr. 7/2009 privind
modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare
pentru autovehicule (MO nr. 482  - 7 iulie 2011)

♦ SISTEM din 29 iunie 2011 SISTEM din 29 iunie 2011 SISTEM din 29 iunie 2011 SISTEM din 29 iunie 2011 SISTEM din 29 iunie 2011 de raportare
contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor
economici (MO nr. 483 din 7 iulie 2011)

♦ LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 64 din 21 martie 2008. 64 din 21 martie 2008. 64 din 21 martie 2008. 64 din 21 martie 2008. 64 din 21 martie 2008

(*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) privind functionarea in conditii
de siguranta a instalatiilor sub presiune,

instalatiilor de ridicat si a aparatelor
consumatoare de combustibil (MO nr. 485 din 8
iulie 2011)

♦ NORME METODOLOGICE din 6 iulieNORME METODOLOGICE din 6 iulieNORME METODOLOGICE din 6 iulieNORME METODOLOGICE din 6 iulieNORME METODOLOGICE din 6 iulie

2011 2011 2011 2011 2011 de aplicare a Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea

Programului Mihail Kogalniceanu pentru
intreprinderi mici si mijlocii (MO nr. 489 din 8
iulie 2011)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 128 din 22 iunie 2011 . 128 din 22 iunie 2011 . 128 din 22 iunie 2011 . 128 din 22 iunie 2011 . 128 din 22 iunie 2011 pentru
organizarea activitatilor privind accesul politiei
locale la baze de date ale Ministerului

Administratiei si Internelor (MO nr. 491 din 11
iulie 2011)

♦ LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 153 din 5 iulie 2011 . 153 din 5 iulie 2011 . 153 din 5 iulie 2011 . 153 din 5 iulie 2011 . 153 din 5 iulie 2011 privind
masuri de crestere a calitatii arhitectural-
ambientale a cladirilor (MO nr. 493 din 11 iulie
2011)

♦ LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 158 din 11 iulie 2011 . 158 din 11 iulie 2011 . 158 din 11 iulie 2011 . 158 din 11 iulie 2011 . 158 din 11 iulie 2011 pentru
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 18/2009 privind cresterea performantei
energetice a blocurilor de locuinte (MO nr. 503
din 14 iulie 2011)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3.646 din 4 februarie 2011. 3.646 din 4 februarie 2011. 3.646 din 4 februarie 2011. 3.646 din 4 februarie 2011. 3.646 din 4 februarie 2011
privind aprobarea programelor scolare pentru
stagiile de pregatire practica in vederea
dobandirii unei calificari profesionale de nivel 2
(MO nr. 508 din 18 iulie 2011)

♦ LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 148 din 5 iulie 2011 . 148 din 5 iulie 2011 . 148 din 5 iulie 2011 . 148 din 5 iulie 2011 . 148 din 5 iulie 2011 privind
desfiintarea unor instante judecatoresti si a
parchetelor de pe langa acestea (MO nr. 510 din
19 iulie 2011)

♦ REGULAMENT din 24 iunie 2011 REGULAMENT din 24 iunie 2011 REGULAMENT din 24 iunie 2011 REGULAMENT din 24 iunie 2011 REGULAMENT din 24 iunie 2011 de
practicare a pescuitului recreativ/sportiv in ariile
naturale protejate (MO nr. 511 din 19 iulie 2011)

♦ LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005. 279 din 5 octombrie 2005. 279 din 5 octombrie 2005. 279 din 5 octombrie 2005. 279 din 5 octombrie 2005

(*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) privind ucenicia la locul de
munca (MO nr. 522 din 25 iulie 2011)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 2.239 din 30 iunie 2011. 2.239 din 30 iunie 2011. 2.239 din 30 iunie 2011. 2.239 din 30 iunie 2011. 2.239 din 30 iunie 2011
pentru aprobarea Sistemului simplificat de
contabilitate (MO nr. 522 din 25 iulie 2011)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 170 din 11 iulie 2011 . 170 din 11 iulie 2011 . 170 din 11 iulie 2011 . 170 din 11 iulie 2011 . 170 din 11 iulie 2011 privind
aprobarea Ghidului de buna practica pentru
cultivarea si recoltarea plantelor medicinale si
aromatice (MO nr. 527 din 26 iulie 2011)

♦ DECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nr. 134 din 27 iulie 2011 . 134 din 27 iulie 2011 . 134 din 27 iulie 2011 . 134 din 27 iulie 2011 . 134 din 27 iulie 2011 privind
modificarea Procedurii de implementare a
Programului de dezvoltare si modernizare a
activitatilor de comercializare a produselor si
serviciilor de piata, aprobata prin Decizia
presedintelui Agentiei pentru Implementarea
Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi
Mici si Mijlocii nr. 103/2011 (MO  nr. 543 din 1
august 2011)

♦ HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 10 din 29 iunie 2011. 10 din 29 iunie 2011. 10 din 29 iunie 2011. 10 din 29 iunie 2011. 10 din 29 iunie 2011

privind aprobarea Registrului consultantilor
fiscali si al societatilor comerciale de consultanta
fiscal (MO nr. 548 din 2 august 2011)

♦ HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 4 din 28 mai 2011 . 4 din 28 mai 2011 . 4 din 28 mai 2011 . 4 din 28 mai 2011 . 4 din 28 mai 2011 pentru
modificarea si completarea anexei nr. I la
Hotararea Congresului Uniunii Nationale a

Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/
2007 privind aprobarea Statutului privind
organizarea si exercitarea profesiei de practician
in insolventa si a Codului de etica profesionala si
disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor
in Insolventa din Romania (MO nr. 555 din 4

august 2011)
♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 856 din 11 iulie 2011 . 856 din 11 iulie 2011 . 856 din 11 iulie 2011 . 856 din 11 iulie 2011 . 856 din 11 iulie 2011 privind

aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania -
nivel de ocupatie (sase caractere) (MO nr. 561
din 8 august 2011)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.832 din 6 iulie 2011 . 1.832 din 6 iulie 2011 . 1.832 din 6 iulie 2011 . 1.832 din 6 iulie 2011 . 1.832 din 6 iulie 2011 privind
aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania -

nivel de ocupatie (sase caractere) (MO nr. 561

din 8 august 2011)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 2.382 din 3 august 2011. 2.382 din 3 august 2011. 2.382 din 3 august 2011. 2.382 din 3 august 2011. 2.382 din 3 august 2011

pentru completarea unor reglementari contabile

(MO nr. 563 din 8 august 2011)

♦ METODOLOGIE din 4 iulie 2011METODOLOGIE din 4 iulie 2011METODOLOGIE din 4 iulie 2011METODOLOGIE din 4 iulie 2011METODOLOGIE din 4 iulie 2011privind

atestarea personalului tehnic de specialitate in

domeniul ISCIR (MO nr. 572 din 11 august 2011)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 165 din 4 iulie 2011 . 165 din 4 iulie 2011 . 165 din 4 iulie 2011 . 165 din 4 iulie 2011 . 165 din 4 iulie 2011 pentru

aprobarea Metodologiei privind atestarea

personalului tehnic de specialitate in domeniul

ISCIR (MO nr. 572 din 11 august 2011)

♦ HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 767 din 27 iulie 2011. 767 din 27 iulie 2011. 767 din 27 iulie 2011. 767 din 27 iulie 2011. 767 din 27 iulie 2011

pentru modificarea si completarea unor anexe

la Hotararea Guvernului nr. 934/2002 privind

atestarea domeniului public al judetului

Maramures, precum si al municipiilor, oraselor

si comunelor din judetul Maramures (MO nr.

576 din 16 august 2011)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.995 din 28 iulie 2011 . 1.995 din 28 iulie 2011 . 1.995 din 28 iulie 2011 . 1.995 din 28 iulie 2011 . 1.995 din 28 iulie 2011 pentru

aprobarea Ghidului de finantare a Programului

de stimulare a innoirii Parcului national de

tractoare si masini agricole autopropulsate (MO

nr. 577 din 16 august 2011)

♦ CONDITII MINIME din 10 august 2011CONDITII MINIME din 10 august 2011CONDITII MINIME din 10 august 2011CONDITII MINIME din 10 august 2011CONDITII MINIME din 10 august 2011

de functionare a abatoarelor de capacitate mica

(MO nr. 585 din 18 august 2011)

♦ PROCEDURA din 25 iulie 2011 PROCEDURA din 25 iulie 2011 PROCEDURA din 25 iulie 2011 PROCEDURA din 25 iulie 2011 PROCEDURA din 25 iulie 2011 si actele

pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la

inspectoratul teritorial de munca pentru

obtinerea parolei, precum si procedura privind

transmiterea registrului general de evidenta a

salariatilor in format electronic (MO nr. 587 din

19 august 2011)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 2.445 din 22 august 2011. 2.445 din 22 august 2011. 2.445 din 22 august 2011. 2.445 din 22 august 2011. 2.445 din 22 august 2011

pentru aprobarea Conventiei de colaborare dintre

Agentia pentru Implementarea Proiectelor si

Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

si institutia de credit partenera (MO nr. 596 din

23 august 2011)

♦ DECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nr. 148 din 18 august 2011. 148 din 18 august 2011. 148 din 18 august 2011. 148 din 18 august 2011. 148 din 18 august 2011

privind modificarea si completarea Procedurii

de implementare a Programului national

multianual pe perioada 2002-2012 de infiintare

si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de

afaceri, aprobata prin Decizia presedintelui

Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si

Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

nr. 133/2011 (MO nr. 598 din 24 august 2011)

♦ HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 848 din 24 august 2011. 848 din 24 august 2011. 848 din 24 august 2011. 848 din 24 august 2011. 848 din 24 august 2011

pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.

755/2010 privind schema de ajutor specific

acordat producatorilor de lapte de vaca din

zonele defavorizate (MO nr. 607 din 29 august

2011)
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• • • • • Din Maramureș

• • • • • Din străinătate

Firmă de vânzare

VIBRO CONSTRUCT SRL

Sighetu Marmaţiei str. Lazu Șesului
35D
Obiect de activitate: prelucrarea
lemnului, pietrei
Active: Secţie termopan și hale anexe,
toate situate pe un teren de
10.150mp
Preţ 370.000 Euro.
Alte informaţii: tel. 0745-841169

CERERI

ARGENTINA

� Dorește să importe scaune, fotolii și
balansoare curbate din lemn masiv de fag.
Se vor livra componente, urmând a fi
lustruite și asamblate în Argentina. (5276)

AUSTRIA

� Solicită îmbrăcăminte pentru bărbaţi
și accesorii îmbrăcăminte. (5277)

BULGARIA

� Firma este interesată în cooperare cu
producători, sau distribuitori de pui întregi
sau porţionaţi, import în Bulgaria.  (5275)

EGIPT

� Solicită carne și specialităţi de vită.
(5267)
� Solicită lemn alb (de molid). (5274)
ELVETIA

� Dorește preluare sau investiţie într-un
proiect turistic de tipul camping-urilor
amenajate. Camping-ul amenajat trebuie
să corespundă standardelor europene și să
dispună de toate facilităţile (apă, gaze,
electricitate, telecom). (5265)

IORDANIA

� Dorește să importe diverse tipuri de
mobilier de uz rezidenţial. Firma iordaniană
importă în mod curent din China și
Malaezia. (5270)
�  Dorește să importe produse

farmaceutice de uz uman. Firma iordaniană

este parte a unui grup de firme, fiind
specializată în activităţi legate de sectorul
de sănătate (echipamente, produse și
servicii medicale). (5272)
� Solicită tărâţe de grâu - cantitate 3000

tone. (5273)
IRLANDA

� Firma irlandeză este interesată în
colaborarea cu o firmă românească mică,
pentru fabricarea în România de articole
de îmbrăcăminte pentru bărbaţi (jachete,
pantaloni, alte art.de îmbrăcăminte
exterioară). (5266)

ISRAEL

� Dorește să coopereze cu firme din
domeniul IT (de preferinţă), care să o
reprezinte pe piaţa românească și împreună
cu care să identifice proiecte noi și să
participe la licitaţii. În măsura în care sunt
parteneri români interesaţi, firma se va
deplasa in România pentru negocieri.
(5278)

MAREA BRITANIE

� Firma britanică propune colaborare cu
o fabrică românească pentru producerea de
articole tricotate (eșarfe, căciuli și mănuși)
pentru femei, bărbaţi și copii. (5263)
� Firma britanică dorește colaborarea

cu o firmă românească pentru producerea
în România de conserve din carne de
pasăre, sub licenţa firmei britanice.  (5264)

S.U.A.

� Solicită îmbrăcăminte pentru animale
de companie. (5262)

SPANIA

� Solicită confecţii textile, pentru damă,
colecţii și modele în stilul modei italiene
din materiale de calitate superioară,
bumbac, mătase, lână, polyester/nylon;
Prezintă interes confecţiile realizate cu
materialul și modelele producătorului
existând și varianta preluării de modele de
la firma beneficiară. (5268)
� Solicită textile, confecţii costume,

cravate, cămăși, ţesături de flanel, bumbac,
mătase, confecţii cămăși, elastice.
Reprezentanţii societăţii doresc să
colaboreze cu firme din România în vederea
achiziţionării și comercializării produselor
mai sus menţionate (5269)
� Dorește să importe mobilier din stejar,

stil vechi, clasic și rustic. Firma activează
ca reprezentant pentru comercializarea unei
game ample de produse alimentare,
echipamente și utilităţi destinate în special
reţelelor de hoteluri și restaurante în Spania
și sudul Franţei. (5271)

SUEDIA

� Firma suedeză dorește cooperare cu
distribuitori/companii de marketing pentru
vânzări pe piaţa românească. (5280)

UCRAINA

� Companie din Ucraina producătoare
de oxid de zinc, caută în Maramureș fabrici
care produc concentrat de sulfură de zinc
și companii miniere care produc sulfură de
zinc (5279).


