
BULETIN INFORMATIV EDITAT DE CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ

Editorial

Ing. GHEORGHE MARCAȘ -

președintele C.C.I. Maramureș

Continuare în pag. a  2-a

Noiembrie 2011Anul XXI  - Nr. 257

CONTCONTCONTCONTCONTAAAAACTCTCTCTCT
hermes

R

Vizita ambasadorului Africii de Sud
Joi 17 noiembrie 2011, Camera de

Comerţ și Industrie Maramureș l-a
avut oaspete pe Excelenţa Sa
Ambasadorul Extraordinar și
Plenipotenţiar al Africii de Sud în
România Dl. Pieter Swanepoel.

Excelenţa Sa a fost însoţit de D-na
Michele Pietersen - secretar politic în
cadrul aceleiași ambasade.

Din partea Camerei de Comerţ și
Industrie Maramureș la această
întâlnire au participat Dl președinte
Gheorghe Marcaș, D-na Maria
Morcovescu - Director General și Dl
Tuș Florentin Secretar General.

Motivul vizitei oficiale l-a
constituit cunoașterea realităţilor
economico - sociale din judeţul
Maramureș  ca parte a zonei de Vest
a României

În cadrul întâlnirii cu conducerea
Camerei au fost abordate teme de
natură economică.

Excelenţa Sa Dl. Ambasador a
prezentat:  principalele investiţii ale
Republicii Sud Africane în România
- subliniind investiţiile din industria
alimentară, imobiliare și IT,
previziuni ale creșterii economice
pentru perioada 2011 - 2012 în RSA
precum și importanţa intensificării
relaţiilor economice și comerciale
dintre cele două ţări.

La rândul său, pornind de la
asemănările de natură geografică și
economică între cele două ţări dl
președinte Marcaș, a prezentat
delegaţiei din Africa de Sud,
potenţialul economic al judeţului
Maramureș și a promovat
oportunităţile de cooperare pe
domeniul turistic, dar și industrial.

La finalul întâlnirii Excelenţa Sa Dl
Ambasador și-a exprimat câteva
gânduri în Cartea de Onoare a
Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș.

În data de 23 noiembrie 2011, a avut loc la Szolnok, in Ungaria, “TOP

50” - cea de a 16-a ediţie a topului firmelor organizat de Camera de

Comerţ și Industrie Jasz – Nagykun - Szolnok împreună cu ANAF (Fiscul

si Administraţia Vămilor) din Regiune. La această manifestare a fost

invitată și a participat o delegaţie a CCI Maramureș, condusă de dl.

președinte Gheorghe Marcaș, având în vedere faptul ca cele 2 camere

de comerţ sunt practic înfrăţite și au o colaborare de peste 18 ani.

Evenimentul a fost deschis de către președintele CCI Szolnok, dl.

Sziraki Andras, care a menţionat printre altele că structura economică

a judeţului a evoluat, s-a diversificat și s-a orientat în primul rând spre

export. Producţia industriala a crescut cu 50% în ultimii 3 ani, situându-

se peste media naţională. Toate acestea au fost realizate de cele 50 de

mari companii și cele 10.000 de întreprinderi mici și mijlocii ale judeţului.

Continuare în pag. a  3-a

Top 50 – 2010, Szolnok

Starea economiei
judeţului Maramureș
2010 - Partea a II-a

Servicii
Este al treilea pilon de susţinere a ieșirii

din recesiune a economiei
maramureșene în 2010. Această
concluzie este confirmată de realizarea
principalilor indicatori economico-
financiari din acest sector:

- numărul de societăţi
comerciale a fost de 2.504 firme, în
scădere cu 130 firme faţă de 2008 și mai
mult cu 74 firme faţă de 2009;

- cifra de afaceri pe întreg
domeniul a fost în 2010 de 640 mil. lei
(6,7%) mai puţin cu 11,7% faţă de 2008
și cu 13 mil.lei faţă de 2009;

- profitul brut a însumat 74 mil.
lei (15,50%) care a fost sub realizările
din 2008 cu 13,15 mil. lei și cu un plus de
4,67 mil. lei faţă de 2009;

- pierderile brute au urcat în
2010 la suma de 160 mil. lei (39,90%),
dar mai mult cu 132 mil. lei faţă de 2008
și mia mult cu 118 mil. lei faţă de 2009;
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- numărul de salariaţi în acest sector
în 2010 a fost de 7.401 persoane, cu 739
persoane mai puţine ca în 2008 și cu 100
persoane mai mult ca în 2009;

- productivitatea muncii în 2010 a
fost de 86,47 mii lei/salariat, cu 2,90% mai
mică decât în 2008 și mai mare cu 0,7% faţă
de 2009.

Transporturile
Acest sector, în Maramureș, a fost

totdeauna dezvoltat, mai ales în transportul
de mărfuri, ca urmare a creșterii cerinţelor
de transport mărfuri de către exportatorii și
importatorii maramureșeni și în transportul
de persoane datorită cererilor din partea
emigranţilor din această zonă.

Această dezvoltarea a fost facilitată de
poziţia judeţului în harta economică a
Europei, care a permis scurtarea parcursului
în zona centrală și vestică a continentului cu
500-1.000 de km/parcurs. Aceste avantaje
au fost benefice în menţinerea principalilor
indicatori economico-financiari ai anului 2010
mai aproape de cei realizaţi în 2008 și 2009.

Principalii indicatori realizaţi în 2010, în
comparaţie cu cei realizaţi în 2008 și 2009 se
prezintă astfel:

- numărul de societăţi comerciale
în 2010 a fost de 1.137 firme, cu 127 mai
mult decât în 2008 și cu 5 societăţi comerciale
mai mult decât în 2009;

- cifra de afaceri  nu a cunoscut
variaţii mari între anii de referinţă; astfel, în
2010 s-a realizat un volum valoric de 596 mil.
lei (6,2%), care a fost mai mic cu 23 mil. lei
faţă de 2008 și mai mare cu 71 mil. lei faţă
de 2009;

- profitul brut realizat în 2010 a fost de
21,5 mil. lei, fiind cu 15,90% mai mare decât
în 2008 și cu 18,13% peste profitul brut
realizat în 2009;

- pierderile brute au crescut
nesemnificativ în anii 2009 și 2010 faţă de
2008, realizându-se 23 mil. lei în 2010, cu 7
mil. lei mai mult faţă de 2008 și la același
nivel de realizare cu 2009;

- numărul de salariaţi a urmat evoluţia
celorlalţi indicatori și anume: în 2010 lucrau
3.740 salariaţi (5,4%), mai puţin cu 704
salariaţi ca în 2008 și același nivel cu 2009;

- productivitatea muncii a fost în 2010
de 159,35 mii lei/salariat, mai mare cu 14,4
% faţa de 2008 și cu 12,8% mai mare decât
2009.

Comerţul
Constituie al doilea pilon de susţinere

pentru ieșirea economiei maramureșene din
recesiune, confirmând astfel că totuși,
comerţul a fost și rămâne o cale de creștere
economică, chiar dacă rezultatele anului au
fost inferioare anilor 2008 și 2009. Pentru
confirmarea acestor concluzii redăm
realizarea principalilor indicatori în anii 2010,
comparativ cu 2009 și 2008:

- numărul de societăţi comerciale,
de 3.755 (30,6%), a fost în scădere în 2010
mai ales faţă de 2008, când funcţionau în
sector cu 527 firme mai mult, dar cu o
creștere de 21 firme faţă de 2009;

- cifra de afaceri a fost de 2.724
mil.lei (28,4%), dar cu 527 mil. lei mai mică
faţă de realizările din 2008 și mai mică cu
3% faţă de 2009;

- profitul brut a fost de 86,51 mil. lei
(18,23%) cu o scădere de 16% faţă de 2008
și o creștere de 8,7% faţă de 2009;

- pierderile brute în 2010 au fost de
53,3 mil. lei (13,3%), mai mari faţă de 2008
cu 26,92% și mai mici cu 24% faţă de 2009;

- numărul de salariaţi încadraţi în
sector a fost de 12.367 salariaţi, cu 2.027
persoane mai puţine decât personalul
încadrat în 2008 și cu 431 persoane mai
puţine decât în 2009;

- productivitatea muncii din 2010 a
fost de 22,02 mii lei/salariat, mai mică decât
cea din anul 2008 cu  7,71% și mai mare
decât anul 2009 cu 0,6%

Sectorul comerţului a fost cel mai lovit de
recesiunea din anii 2009-2010, realizând
indicatori inferiori faţă de anul 2008,
exceptând pierderile, unde acestea au fost
mai mari.

Turism
Știm cu toţii că „Maramureș” este un

brand de turism recunoscut în ţară și
străinătate, fără ca el să fie conceput într-o
formă grafică și înscris în Topul brandurilor.
Cu toate acestea, din cauza stării deplorabile
a drumurilor de acces, indiferent din ce
direcţie vine turistul, turismul în Maramureș
nu constituie un sector semnificativ, fiind pe
penultimul loc, înainte de agricultură în ceea
ce înseamnă aportul la zestrea economiei
judeţului cu toate că, la acest capitol, intră
alimentaţia publică, baruri, hoteluri, agenţii
turistice, tur-operatori, pensiuni, înregistrate
ca societăţi comerciale.

Pentru confirmarea celor scrise mai
înainte, reţinem nivelul realizării indicatorilor
economico-financiari în 2010 comparativ cu
2008 și 2009:

- numărul societăţilor comerciale
în 2010 a fost de 766 firme, cu 37 mai puţine

decât în 2008 și cu 21 firme mai multe faţă
de 2009;

- cifra de afaceri a fost de 133,614
mil. lei (1,4%), mai redusă cu 14,8% faţă de
realizările din 2008 și cu 5% faţă de 2009;

- profitul brut realizat în 2010 a fost
de 4,599 mil. lei (0,96%), cu 26% mai mic
faţă de 2008 și cu 15% mai mic faţă de 2009;

- pierderile brute realizate în 2010
au fost de 9,351 mil. lei (2,32%), mai mari cu
29,4% faţă de 2008 și mai mici cu 9% faţă de
2009;

- numărul de salariaţi angajaţi în
sector a fost de 2.606 persoane (3,8%), cu
8,7% mai puţini decât în 2008 și cu 84
persoane mai puţine decât în 2009;

- productivitatea muncii din 2010,
de 51,27 mii lei/salariat, a fost mai mică faţă
de 2008 cu 6,09% și mai mică cu 2,17% faţă
de 2009

În continuare vom reda câteva constatări
care merită să fie reţinute.

Astfel, dacă analizăm situaţia economico-
financiară în profil teritorial, a primelor 10
localităţi, în ordine descrescătoare a cifrei
de afaceri, constatăm niște surprize în ceea
ce privește aportul lor la economia judeţului.
Astfel, clasificarea lor este următoarea:

- pe locul I se află municipiul Baia Mare
cu 5519,43 mil. lei, urmează pe locul II comuna
Fărcașa cu 776,98 mil. lei, municipiul Sighetu
Marmaţiei pe locul III cu 670,31 mil. lei, orașul
Târgu Lăpuș pe locul IV cu 461,96 mil. lei, pe
V comuna Recea cu 393,38 mil. lei, pe VI orașul
Vișeu de Sus cu 293,14 mil. lei, pe locul VII
orașul Borșa cu 205 mil. lei, pe locul VIII orașul
Tăuţii Măgherăuș cu 203,36 mil. lei, pe locul
IX orașul Baia Sprie cu 155,92 mil. lei și pe
locul X orașul Seini cu 126,16 mil. lei

O comună s-a intercalat între municipiul
Baia Mare și Sighetu Marmaţiei.

Alte constatări de merită să fie menţionate
se referă la gruparea primelor 10 firme din
Top la principalii indicatori, în ordinea
descrescătoare. Astfel:

- la cifra de afaceri au raportat 24,43%
din realizările totale ale judeţului; la profitul
brut raportează 21,64%;

- alte 10 firme din judeţ, între care se
află Compania Naţională a Metalelor
Preţioase și firme multinaţionale au
înregistrat 45,95% din pierderile totale
înregistrate de firmele din judeţ;

- primele 10 firme cu cifră de afaceri au
11.172 salariaţi (16,23%).

Membrii CCI Maramureș și-au adus o
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Fit to Tourism - FIT TOUR

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
în calitate de partener în cadrul proiectului
strategic 2010 – 2012, Fit to Tourism –

FIT TOUR, beneficiar Camera de Comerţ și
Industrie Suceva, în decursul luni lor
octombrie și noiembrie curent a organizat
și desfășurat următoarele activităţi:

-31 octombrie a fost lansat cursul de
Tehnician în Turism ,  la care au fost
înscrise 22 de persoane;

-8 noiembrie - Seminar educaţional la
Ocna Șugatag și 10 noiembrie - Seminar
educaţional la Sighetul Marmaţiei. În cadrul

seminariilor au fot prezentate și distribuite
cele 10 manualele de formare profesională
în domeniul turismului editate în cadrul
proiectului și a DVD-ului care conţine cele
10 manuale și 7 filmuleţe educaţionale în
domeniul turismului. La aceste evenimente
au participat 77 persoane din cadrul a 36

de firme și întreprinzători ce activează
în domen iu l  tur i smu lu i  d in judeţu l
Maramureș.

- 16 noiembrie a fost lansat cel de-al
șaptelea  curs și ultimul curs din cadrul
proiectului Fit to Tourism - FIT TOUR -
Administrator Pensiune Turistică .

Dl. Sziraki și-a exprimat satisfacţia că firme precum Samsung sau

Electrolux, având bazele de producţie în judeţ, sunt pe primele locuri în

top de ani buni dar și-a exprimat și regretul că fabrici tradiţionale din

zonă, cum ar fi cele de zahăr și de hârtie, au dispărut. Cu toate că criza

economică afectează întreaga Europa și implicit Ungaria, maghiarii

au speranţe ca alte noi investiţii să apară în judeţ. Deja firme ca Stadler

(producţie de vagoane și material rulant) și Segura (echipamente

moto) își stabilesc sediul în parcul industrial. Claas (mașini agricole) a

construit o noua fabrică iar Vogel&Noot (instalaţii de încălzire)

demarează o noua investiţie.

Președintele CCI a Ungariei, dl. Parragh Laszlo a avut o intervenţie

precisă și la obiect, într-o manieră foarte pragmatică. Dânsul a

declarat: astăzi mai mult ca oricând, criza economica a lovit Ungaria.

Următorii 6 ani sunt decisivi pentru soarta ţării. Dacă mediul de afaceri,

investitorii, nu vor crea ceea ce este necesar pentru Ungaria, atunci ei

pot merge acasă pentru o lungă perioadă de timp. El a mai adăugat

ca Ungaria a devenit una din cele mai scumpe ţări din regiune,

dobânzile la credite fiind de 2-3 ori mai mari decât în Cehia sau Polonia.

În acest sens, o lipsă a cooperării între guvernul maghiar și banca

centrală a Ungariei va conduce automat la îngreunarea situaţiei

economice și la o nouă împovărare a populaţiei.

Au mai avut intervenţii d-na Janosne Fazekas, directorul Fiscului si

Administraţiei Vămilor din Regiune, care a sesizat și dânsa din datele

pe care le deţine fiscul, un declin puternic al vânzărilor în zonă și d-na

Pelczne Gal Ildiko, europarlamentar care a pus în discuţie marea

dilemă actuală a Ungariei, respectiv a continua sau nu să se

împrumute de la FMI.

În finalul evenimentului, președintele Consiliului Judeţean și

președintele CCI Szolnok au înmânat diplomele celor 50 de firme

premiate. Primele 3 locuri din top sunt: Samsung Electronics Magyar

Plc., Electrolux Lehel Hutogepgyar Ltd. si  Jasz Plasztik Ltd.

În ziua a doua a fost programată o întâlnire între reprezentanţii CCI

Maramureș și CCI Szolnok. Au avut loc discuţii bilaterale în ceea ce

privește posibilităţile de colaborare în viitor între cele 2 camere. Astfel

partea maghiară a propus, pentru anul 2012, participarea CCI

Maramureș, în calitate de partener, în 2 proiecte cu finanţare

europeană, în domeniul pregătirii profesionale. Propunerea a fost

acceptată, urmând ca celelalte detalii de ordin tehnic sa fie analizate

și stabilite în săptămânile viitoare. Dl. Gheorghe Marcaș a propus

participarea CCI Szolnok împreuna cu operatori economici din judeţul

Szolnok la evenimentele expoziţionale organizate de către CCI

Maramureș, la începutul anului viitor: „Maramedica” aflată la cea de

a 9-a ediţie și „Nunta de la A la Z” ediţia a 6-a. În final, reprezentanţii

ambelor camere și-au exprimat dorinţa și speranţa totodată la o

colaborare cât mai fructuoasă pentru viitor, având în vedere

continuarea bunelor relaţii ce au existat între cele două camere.

Mercea Eugen - Vicepreședinte al CCI Maramureș
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Dialog social
Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN

împreună cu Federaţia Agricultorilor Fermierul a
organizat în data de 17 noiembrie 2011 Conferinţa
Regională de Evaluare a Proiectului ”Împreună pentru
dezvoltarea dialogului social în România”, finanţat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Conferinţa Regională de Evaluare a avut loc la
Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” din Baia Mare, și a
întrunit un număr mare de participanţi din partea
instituţiilor publice din jud. Maramureș, ONG-uri, mediul
economic și parlamentari maramureșeni. Din partea CCI
Maramureș a participat Mihail Mărășescu.

Cuvântul de deschidere a aparţinut d-lui Ștefan
Petricean, coordonator regional al proiectului, urmat de
scurte mesaje ale domnilor Sandu Pocol, Mircea Man,
Gheorghe Bîrlea, Liviu Titus Pașca și alţii. A luat apoi
cuvântul dl. Șt. Petricean care a prezentat Raportul de
evaluare a proiectului, raport care a fost o expunere de
probleme, propuneri, soluţii, identificate în Regiunea
Nord-Vest, prin implementarea proiectului Împreună
Pentru Dezvoltarea Dialogului în România, în mediul
urban și în mediul rural

După prezentarea problemelor din fiecare mediu, au
urmat discuţii cu expunere de păreri, probleme și soluţii
ale celor implicaţi în domeniul respectiv. Mai multe detalii
privind discuţiile acestei conferinţe le găsiţi pe site la
adresa http://www.csnmeridian.ro/articol/ro/1158/

În încheiere, domnul Șt. Petricean, a concluzionat
că obiectivele conferinţei regionale de evaluare a
proiectului au fost atinse și a mulţumit tuturor pentru
participare.

Mihail Mărășescu

Auditul de supraveghere a Sistemului
de management al calităţii

Succesul unei organizaţii (firmă, instituţie, ONG) poate rezulta din
implementarea și menţinerea unui sistem de management al calităţii
(SMC) care este proiectat pentru îmbunătăţirea continuă a performanţei
luând în considerare necesităţile tuturor părţilor interesate. Abordarea unui
SMC presupune o decizie strategică a conducerii organizaţiei, elaborarea
unei documentaţii care să respecte standardul ce impune anumite cerinţe -
ISO 9001:2000, instruirea personalului privind cerinţele acestui standard și
documentaţia elaborată, implementarea SMC și, opţional, certificarea SMC
de către o organizaţie acreditată.

CCI Maramureș, ca furnizoare de servicii mediului de afaceri, a abordat
încă din anul 2006 activităţile impuse de documentare, implementare și
certificare a SMC conform cerinţelor standardului ISO 9001. Respectându-ne
sloganul Camera de Comerţ și Industrie Maramureș – Busola
dvs. în afaceri, ca să fim cu adevărat o busolă în afaceri, s-a optat pentru
certificarea SMC de către un Organism recunoscut internaţional și anume
TŰV Rheinland InterCert, membru al organizaţiei internaţionale de
certificare TŰV CERT, membru IIOC (Organizaţia Internaţională
Independentă pentru Certificare). Din 2006, auditori ai TŰV Rheinland
România efectuează auditurile de supraveghere și recertificare conform
reglementărilor în acest domeniu. În acest an, în data de 03 noiembrie, la
Auditul de supraveghere 2 după recertificare, echipa de auditori a fost
condusă de dl. Adrian FRANŢIU, director general al  TŰV Rheinland România,
care a avut alături ca expert pe dna. Mina GIUREA, director economic al CCI
Bihor.

Obiectivele auditului au fost: Evaluarea conformităţii sistemului de
management cu standardul de referinţă. Evaluarea capabilităţii sistemului
de management de a asigura conformitatea cu cerinţele legale, reglementare
și contractuale. Evaluarea eficacităţii sistemului de management în realizarea
politicii stabilite și a obiectivelor specificate. Evaluarea eficacităţii acţiunilor
corective implementate pentru neconformităţile și observaţiile constatate
la auditurile anterioare. Evaluarea îmbunătăţirii continue a sistemului de
management. Tratarea reclamaţiilor. Evaluarea schimbărilor produse în
sistemul de management. Verificarea modului de utilizare a certificatului
și a siglei de certificare. Au fost auditate: Centrul de Informare Documentare
Comercială, Centrul de Consultanţă și Asistenţă pentru Societăţi Comerciale,
Compartimentul Protocol-Secretariat-Administrativ, Centrul de Instruire și
Marketing (procese de identificare cerinţe, planificare proces,  selecţie
furnizori,  realizare servicii, satisfacţie clienţi), Oficiul Informatic, SC HERMES
CONTACT SA și procesele: managementul calităţii și responsabilitatea
managementului.

În urma auditului nu au fost depistate neconformităţi și nu s-au formulat
observaţii. Au fost făcute numai recomandări pentru îmbunătăţirea SMC.

Mihail MĂRĂȘESCU

A fost lansat in data de 28 noiembrie 2011, apelul de

proiecte aferent Operatiunii 1.1.1.A2 “Sprijin pentru

implementarea standardelor internationale”, din cadrul
POSCCE. Forma finala a Ghidului a fost aprobata prin Ordinul nr.
3054/25.11.2011 al Ministrului Economiei, Comertului si Mediului de
Afaceri. Bugetul acestui apel de proiecte este de 85,5 milioane lei.
Aplicatia electronica de inregistrare on-line a proiectelor

se va deschide pe data de 15 decembrie 2011, ora 09.00.
Apelul de proiecte va ramane deschis pana pe 28.02.2012, ora
16:00. In acest interval pot fi inscrise si depuse un numar nelimitat de
proiecte.

Activitati eligibile:
a. Înfiinţarea, modernizarea și acreditarea laboratoarelor de

încercări și etalonări;
b. Implementarea și/ sau certificarea sistemului de management

al calităţii ISO 9001 (produselor și/sau serviciilor), sistemelor de
management al mediului ISO 14001, EMAS, sau sistemului de
management integrat calitate/ mediu; se finanteaza instruire,
consultanta, certificare sisteme de management

c. Etichetarea ecologică;
d. Certificarea produselor/serviciilor/proceselor.
Mai multe detalii despre aceste proiecte puteti gasi pe

site-urile: http://amposcce.minind.ro/ ; http://www.fonduri-

structurale.ro/

NOUTĂŢI - Finanţare IMM
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Curs NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ
Camera de Comerţ și Industrie

Maramureș, în cadrul “Academiei de
Management pentru IMM
Maramureș”, în conformitate cu
Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii
(aviz nr. 10762/21.02.2011) și al
Ministerului Educaţiei, Cercetării
Tineretului și Sportului (aviz nr.32472/
30.03.11), este avizată să realizeze
programe de
INSTRUIRE PRIVIND INSUȘIREA
NOŢIUNILOR FUNDAMENTALE DE

IGIENĂ
Cursurile se adresează în special

persoanelor care desfășoară
următoarele activităţi: producţie
(industrie alimentară și microproducţie
alimentară); depozitare; transportul și
desfacerea alimentelor; alimentaţia
publică și colectivă; comerţ cu ridicata
și amănuntul al produselor alimentare;
comerţ stradal; întreţinerea instalaţiilor
de aprovizionare cu apă potabilă;
prestări de servicii (frizerie, coafură,
cosmetică, întreţinere); alte activităţi
care prezintă riscuri de transmitere a
unor boli.

Lucrătorii din aceste categorii de
servicii, cu risc pentru sănătatea
populaţiei au obligaţia legală a
instruirii periodice în domeniul
noţiunilor fundamentale de igienă
conform Ordinului Ministerului
Sănătăţii nr. 1225 din 24.12.2003.

Programele de instruire sunt
structurate pe 5 module:

Modulul 1: Servicii de producţie,
depozitare, transport și
comercializare a alimentelor; inclusiv
alimentaţie publică și a
colectivităţilor (cu 3 nivele).

Modulul 2: Servicii de curăţenie în
unităţi de asistenţă medicală,
colectivităţi de copii și tineri, unităţi
de cazare, hoteluri, moteluri, cabane
etc.

Modulul 3: Producţia și distribuţia
apei potabile și producţia apei
îmbuteliate (cu 3 nivele).

Modulul 4: Servicii de îngrijire
corporală.

Modulul 5: Servicii tip dezinfecţie,
deratizare.

Participanţii la programul de instruire
susţin la încheierea cursurilor un
examen de absolvire (pe baza unui
chestionar) organizat în colaborare cu
Direcţia de Sănătate Publică
Maramureș.

Certi f icatele de absolv ire au
valabilitatea de 3 ani de la data emiterii.

La Centrul de Instruire și Marketing
al CCI Maramureș, în zilele de joi -
vineri, 27-28 octombrie 2011, a avut
loc primul curs în acest domeniu pe
modulul 4, Servicii de îngrijire
corporală. Au participat 37 persoane
din cadrul următoarelor unităţi:
PROGRESUL SCM, SC CAMY SRL, SC
KLEONYCE SRL, Salon JESSY, Salon
NELLY, KATISOL și alte peroane fizice
autorizate în acest domeniu.

În data de 22 noiembrie 2011, tot
la centrul de Instruire și Marketing a
avut loc examenul de absolvire a
acestui curs, examen în urma căruia
35 persoane au fost declarate admise.

Mihail MĂRĂȘESCU

În perioada 16 – 29 noiembrie 2011, Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș a organizat în cadrul Academiei de Management pentru
IMM cea de-a doua serie de curs pentru ocupaţia,

 “INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ȘI SĂNĂTĂŢII ÎN
MUNCĂ” (COD COR: 315219)

În conformitate cu Legea 319/2006 și HG 1425/2006, cu modificările
ulterioare, cursul se adresează angajatorilor și reprezentanţilor
lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii și sănătăţii în
muncă și corespunde nivelului de bază de pregătire în domeniu.

Competenţele specifice obţinute în urma absolvirii cursului:
*Realizarea activităţilor de prevenire și protecţie; *Realizarea

semnalizării de securitate și/sau de sănătate la locurile de muncă;

*Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă;

*Informarea lucrătorilor în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă;

*Stabilirea mijloacelor materiale și tehnice necesare și sănătăţii în

muncă; *Prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor

Curs INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ȘI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
profesionale; *Participarea la cercetarea evenimentelor care produc

incapacitate temporară de muncă; *Verificarea respectării

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 autorizaţi de Ministerul
Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale, specialiști în domeniul securităţii și
sănătăţii în muncă, inspectori de muncă în cadrul corpului de control al
Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș.

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

După promovarea examenului, absolvenţilor li se vor elibera
certificate de absolvire cu recunoaștere naţională, eliberate de
Ministerul Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale și Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului și Sportului.
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Proiect EUROPEAN-JOBGUIDE CROSS-CARPATHIA

(HUSKROUA/0901/106)

În perioada 24-25 noiembrie 2011, s-a organizat la Baia Mare primul workshop din cadrul proiectului, la care au
participat partenerii de proiect, precum și reprezentanţi ai instituţiilor locale:

- din partea beneficiarului: Direcţia Judeţeană de Statistică, Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureș, Inspectoratul
Școlar Maramureș și Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Maramureș, din partea beneficiarului,

- din partea partenerului maghiar: Employment Center of Borsod-Abaúj-Zemplén County și Fazola Henrik Integrated
Vocational Training Centre

- din partea partenerului ucrainean: Regional Employment Center și Rakhiv District Center of Employment
În prima zi a workshop-ului s-a prezentat pe scurt proiectul și stadiul implementării lui, atât de către beneficiar cât și

de parteneri, precum și activităţile de
cercetare ale proiectului.

În cea de-a doua zi de workshop s-
a prezentat stadiul colectării de date.
De asemenea, a fost prezentat de către
expertul cheie din partea
subcontractorului de servicii web, web
portalul - structură, funcţii facilităţi.

WORKSHOP 1 - Baia Mare, 24-25 noiembrie 2011

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

Parteneri: CAMERA DE COMERT și INDUSTRIE BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN (Ungaria)
FUNDATIA TRANSCARPATHIAN ENTERPRISE SUPPORT FUND „TES FUND” (Ucraina)

Întâlnire online cu subcontractorul servicii web
În data de 8 noiembrie 2011 a avut loc o întâlnire online a echipei de proiect

din cadrul CCI Maramureș cu unul din experţii cheie din cadrul subcontractorului
de servicii web.

S-a trecut în revistă într-o sinteză scurtă stadiul activităţilor din cadrul
contractului după care s-a făcut prezentarea online.

În prima parte s-au trecut în revistă: logo-ul paginii web, domeniul ales, web
layouts/designs cu menţiunea că schiţele prezentate vor fi dezvoltate și vor conţine
toate textele necesare.

În a doua parte s-a prezentat stadiul realizării paginii web: structură, utilizare,
administrare.
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Eveniment cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Titlul proiectului: RESCUE- Înfiinţarea unei Reţele de Economie Socială destinată integrării profesionale a persoanelor cu
dizabilităţi, pornind de la experienţe și bune practici în Uniunea Europeană
Cod activitate: 3.2: Angrenarea a 200 de firme în evenimente de conștientizare privind egalitatea de șanse/nediscriminarea/drepturile
persoanelor cu dizabilităţi la muncă și accesibilitate, dificultăţile datorită lipsei accesibilităţii, atitudinilor negative și lipsei oportunităţilor
de angajare; modul în care angajatorii și angajaţii pot contribui la integrarea în muncă a acestor persoane.

Start prima Campanie din Regiunea Nord Vest,  de Conștientizare privind
“Egalitatea de șanse/nediscriminarea/drepturile persoanelor cu dizabilităţi”
Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă
Socială ASSOC a organizat în cadrul proiectului „RESCUE -
Înfiinţarea unei Reţele de Economie Socială destinată integrării
profesionale a persoanelor cu dizabilităţi, pornind de la experienţe
și bune practici în Uniunea Europeană”, o primă Conferinţă
Regională de Conștientizare asupra drepturilor persoanelor cu
dizabilităţi, cu tema „Egalitatea de șanse, nediscriminare și
drepturile persoanelor cu dizabilităţi”.

Obiectivul evenimentului a fost acela de a crește gradul de
conștientizare în rândul agenţilor economici din Regiunea Nord
Vest a ţării, cu privire la integrarea pe piaţa muncii a persoanelor
cu dizabilităţi.

Pe durata celor două ore au fost prezentate
· prevederi legislative cu privire la angajarea în muncă a
persoanelor cu dizabilităţi;
· aspecte privind nediscriminarea/ egalitatea de șanse/ atitudinea
faţă de  persoanele cu dizabilităţi – moment interactiv;
· concluziile raportului de cercetare efectuat asupra angajatorilor
și asupra persoanelor cu dizabilităţi, derulat prin proiectul RESCUE;
Cele mai multe persoane cu dizabilităţi ar dori ca ajutorul care li
se oferă să vină sub formă de locuri de muncă create special
pentru ei sau cursuri de calificare.
Fie că muncesc în prezent, fie că nu, majoritatea persoanelor cu
dizabilităţi intervievate si-au manifestat dorinţa de a munci. La
locul de muncă, nevoile persoanelor cu dizabilităţi sunt înţelegere,
respect.
· informaţii referitoare la  economia socială – rolul economiei
sociale în integrarea profesională a persoanelor vulnerabile, câteva
modele de succes de întreprinderi sociale.
Prin termenul de «Economie Socială» este definită zona economiei

aflată între sectorul public și cel privat, în care se desfășoară
activităţi economice în scopuri sociale, cum ar fi crearea de
oportunităţi de angajare pentru persoanele care se confruntă cu
cele mai mari dificultăţi de integrare pe piaţa muncii.
Întreprinderi care sunt implicate în acţiunile de integrare a
persoanelor dezavantajate, prin urmare acestea folosesc atât
persoane defavorizate cât și persoane care nu fac parte din grupurile
dezavantajate, care nu se adresează în mod special comunităţii
locale;
Întreprinderi implicate în producţia de bunuri sau în furnizarea
de servicii de natură socială, sau care oferă servicii care au ca
grup ţintă un grup social aparte sau o comunitate locală.

Unul dintre obiectivele proiectului RESCUE este cunoașterea
barierelor pentru angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi.
În acest sens, implicarea participanţilor la eveniment în discuţiile
referitoare la integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi ne-
a bucurat și onorat în același timp.
Ne dorim ca prin evenimente de acest gen să facilităm dialogul
dintre agenţii economici și persoanele cu dizabilităţi ce se află în
căutarea unui loc de muncă și să identificăm soluţii pentru
problemele ce se ridică dintr-o parte sau alta.

Evenimentul a avut loc cu bunăvoinţa Camerei de Comerţ și
Industrie Maramureș în data de 11 noiembrie, ora 11:00 la
Centrul de Instruire și Marketing al  CCI Maramureș, din
Baia Mare Aleea Expoziţiei nr. 5.
Ne-au fost alături partenerii din cadrul proiectului: Organizaţia
Naţională a Persoanelor cu Dizabilităţi din România, Firma SC
EURO LINK CONSULTANTS SRL, Centru de Resurse pentru Educaţie
și Formare Profesională - CREFOP București și Confederaţia
Naţională a Persoanelor cu Dizabilităţi din Grecia.
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Camera de Comerţ și Industrie Maramureș a început înscrierile pentru ediţia a IX-a a expoziţiei

MaraMedica specializată în:

aparate și instrumentar medical, echipamente și instrumentar stomatologic, diagnostic si terapie, echipamente
si instrumentar chirurgical, echipamente si dotări pentru spitale, articole de unica folosinţa, medicina de

recuperare, ortopedie, echipamente și instrumentar oftalmologic, medicamente produse farmaceutice, farmacia
verde

care se va desfășura în perioada 16-18 februarie 2012 la Centrul de Instruire și Marketing al Camerei
de Comerţ și Industrie Maramureș din Baia Mare, Aleea Expoziţiei nr. 5.

La ediţia precedentă au participat un număr de 60 de firme, din România (judeţele Maramureș, Sălaj,
Brașov, Bistriţa, Constanţa Arad, Timiș, Cluj, Mureș, Satu Mare, Bacău, Neamţ și București) și Ungaria, acoperind
o suprafaţă de 1600 mp și am fost vizitaţi de peste 2500 de vizitatori specializaţi care au participat și la peste 200
de teme știinţifice.

Am reușit să ajungem cunoscuţi pe plan naţional printr-un parteneriat realizat încă de la prima ediţie cu:
- Universitatea de Medicina si Farmacie ‘Iuliu Haţieganu’ Cluj Napoca,
- Colegiul Medicilor Maramureș,
- Colegiul Medicilor Dentiști,
- AMSPPR Ardeal-Nord,
- Ordinul Tehnicienilor Dentari
- Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenţilor Medicali din România.

Ca și în fiecare an, toate cursurile sunt creditate cu puncte de Educaţie Medicală Continuă credite care
sunt necesare tuturor cadrelor din domeniul sanitar.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefon 0262-221510, fax 0262-225794,
sau mail cci_mm@ccimm.ro persoană de contact Adrian NICOLAESCU.

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș organizează în
perioada 24 – 26 februarie 2012 a VI-a ediţie a expoziţiei
cu vânzare “Nunta de la A la Z”.

“Nunta de la A la Z” vine atât în sprijinul firmelor
specializate în organizarea de evenimente festive cât și ale
publicului larg invitat să consulte din timp o gamă largă de
servicii și produse.

Expoziţia propriu – zisă va reuni:
Agenţii full-service: baloane, invitaţii de nuntă, artificii, decoraţiuni pentru nunţi, etc.
Bijuterii: inele de logodnă și verighete
Îmbrăcăminte ocazionată de eveniment: rochii de mireasă, costume de mire și accesorii
Poze, filmări, sonorizări nunţi
Florării: buchete de mireasă și decoraţiuni specifice pentru nunţi
Cofetării și laboratoare de specialitate: torturi și prăjituri pentru nunţi
Unităţi de alimentaţie publică specializate în organizarea de nunţi
Cosmetice și saloane de înfrumuseţare: coafură, machiaj, cosmetică, întreţinere corporală
Agenţii de turism: oferte turistice pentru petrecerea lunii de miere
Bănci – credite
Cursuri de dansuri
Cadouri pentru nuntă, Publicaţii de specialitate

Toate firmele interesate ne pot contacta la tel. 0262-221510; fax 0262-225794 sau mail cci_mm@ccimm.ro.

Reduceri speciale la tarifele de închiriere tuturor firmelor care se înscriu până în 15 decembrie.
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Starea economiei judeţului Maramureș 2010 - Partea a II-a
Urmare din pag. a 2-a

contribuţie importantă la realizările judeţului.
Au trecut prin recesiune, rămânând în Top -
reprezentând 41,5% din firmele care au
ocupat locurile 1-3 din domeniul și mărimea
grupei din care au făcut parte.

Contribuţia membrilor Camerei la
realizările judeţului a fost de 26,5% din cifra
de afaceri; 27,8% la profitul brut; 1,25%
contribuţia la pierderile totale brute și 18,4%
din salariaţii angajaţi și raportaţi.

Nici membri Colegiului de Conducere a
Camerei noastre nu au fost mai prejos. Astfel,
din cei 15 membri, numai 10 au obligaţia de a
depune bilanţuri contabile. Dintre acestea, 9
societăţi comerciale au fost în Topul Firmelor
maramureșene pe locurile 1-3. Contribuţia
acestor firme la zestrea economiei judeţului
a fost de 11,5% la cifra de afaceri, 15,4% la
profitul total brut, pierderi 0% și 5,7% din
forţa de muncă angajată.

Cifrele de mai sus confirmă fără tăgadă
reprezentativitatea membrilor Camerei și a
Colegiului de Conducere a Camerei în mediul
de afaceri maramureșean, ceea ce confirmă
necesitatea de a fi recunoscuţi ca parteneri sau
colaboratori cu instituţiile publice locale și
judeţene, în soluţionarea problemelor de
dezvoltare economică a judeţului Maramureș
și totodată ca apărători ai intereselor membrilor
Camerei și a comercianţilor din judeţ.

De remarcat că recesiunea a „curăţat”
economia judeţului de multe firme care

realizau rezultate slabe sau care lucrau la
negru. Aceasta este motivată cu rezultatele
înregistrate și raportate la 31 decembrie
2010. Cu toate că numărul firmelor care au
raportat cifra de afaceri a fost mai mică cu
691 de societăţi comerciale, cifra de afaceri
înregistrată pe judeţ a fost mai mare în 2010
faţă de 2009 cu 720 milioane de lei. La
capitolul profitul brut, cu toate că s-au
înregistrat cu 319 firme mai puţin în 2010
faţă de 2009, acesta a crescut cu 5,5%.

Aceste date statistice ne arată că în acest
an 2010 clasamentul în Top a fost mai strâns.
Astfel, din cele 1.393 de firme care au intrat
în algoritmul stabilit la nivel naţional pentru
Top-ul din sistemul Camerelor de Comerţ și
Industrie din România, numai 122 au accesat
și acceptat să participe la eveniment,
clasificându-se pentru locurile 1-3.

Astfel, Topul Firmelor din judeţul
Maramureș, ediţia a XVIII-a, a cuprins date
de identificare a celor mai competitive
companii maramureșene care merită să fie
contactate și abordate în afacerile viitoare,
în calitate de parteneri sau clienţi, „călite” în
bătălia concurenţială dezvoltată ca urmare a
crizei economice declanșată în Europa și
America care „a curăţat” o mare parte din
partenerii de la export sau import.

Considerăm că cele 122 de firme din Top
care reprezintă 26% din cifra de afaceri a
judeţului merită felicitări și atenţie din partea
administraţiei publice locale de la nivel
judeţean și comunal, din partea instituţiilor

deconcentrate ale statului în teritoriu și
respect, care trebuie să se manifeste din
partea domniilor lor în spirit de colaborare,
parteneriat și respect reciproc în binele
ambelor părţi și în binele dezvoltării
economiei judeţului și localităţilor.

Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, ca autor, gestionar și
administrator al Topului stă la dispoziţia
tuturor solicitanţilor – persoane juridice sau
fizice particulare sau publice române sau
străine, cu informaţii suplimentare care sunt
date publicităţii pentru găsirea unor parteneri
de afaceri de top.

Tuturor celor 1.393 de firme care au
candidat la Top 2010 le dorim succes în
continuare, în bătălia cu crizele economice
care vor continua să se manifeste, pentru
existenţa și rămânerea  pe piaţa internă și
internaţională, pentru afaceri de succes și
profitabile, fiind totodată, un exemplu de
urmat pentru cei care au bătut la poarta
„Topului”, dar din cauze obiective ce ţin de
calitatea managementului propriu nu au putut
accede la urcarea pe podiumul celor mai buni
antreprenori maramureșeni.

Dorind sănătate, prosperitate pentru
conducerile, salariaţii și familiile lor și multe
succese în întreprinderile de afaceri,
așteptăm să ne reîntâlnim într-un număr mai
mare în Top-ul 2011, declarându-vă  ca
învingători ai crizelor economice și
recesiunilor ce vor urma.

(continuare în numărul viitor)

Firme maramureșene în Topul Naţional al Firmelor
În cadrul evenimentului Topul

Naţional al Firmelor, organizat
de Camera de Comerţ și Industrie a
României Naţională la București pe
data de 24 noiembrie a.c., a fost
lansat Catalogul Topul Naţional al
Firmelor 2011. În acest Top au intrat și
19 societăţi din  judeţul Maramureș.
Redăm mai jos clasificarea acestora in
Topul National:

CERCETARE, DEZVOLTARE SI
HIGH TECH

Fabricarea de echipamente de
masura, verificare, control si

navigatie; productia de
ceasuri

Intreprinderi mici
4. PRIMATECH SRL - BAIA MARE

Fabricarea motoarelor
electrice, generatoarelor si

transformatoarelor electrice si
a aparatelor de distributie si

control a electricitatii

Intreprinderi foarte mari
1. EATON ELECTRO PRODUCTIE SRL
- SARBI
Intreprinderi mijlocii
9. ELECTRO SISTEM SRL - BAIA MARE
Fabricarea altor echipamente

electrice
Intreprinderi mari
2. WEIDMÜLLER INTERFACE
ROMANIA SRL - TAUTII-MAGHERAUS
Intreprinderi mici
8. 4 K SERVICES SRL - BAIA MARE

INDUSTRIE
Silvicultura si alte activitati

forestiere
Microintreprinderi
7. MORO SRL - SACEL

Productia, prelucrarea si
conservarea carnii si a
produselor din carne

Intreprinderi mijlocii
3. FERMA ZOOTEHNICA SRL - BAIA
MARE

Intreprinderi mici
9. MEZEL CO SRL - ARDUSAT
Taierea, fasonarea si finisarea

pietrei
Intreprinderi mici
2. C.M.C SRL - CARBUNARI

Turnarea metalelor
Intreprinderi mijlocii
3. COZMIRCOM SA - BAIA SPRIE

Fabricarea de constructii
metalice

Intreprinderi mari
9. RAMIRA SA - BAIA MARE

Productia de rezervoare,
cisterne si containere
metalice; productia de

radiatoare si cazane pentru
incalzire centrala

Intreprinderi mici
7. SISTEM GRUP IMPEX SRL - BAIA
MARE

Fabricarea altor masini si
utilaje de utilizare generala

Intreprinderi mijlocii
1. ADISS SA - TAUTII-MAGHERAUS

Fabricarea de mobila
Intreprinderi foarte mari
2. ITALSOFA ROMANIA SRL - BAIA
MARE
3. PLIMOB SA - SIGHETU MARMATIEI
Intreprinderi mari
1. TAPARO SA - BORCUT

SERVICII
Activitati ale directiilor
(centralelor), birourilor

administrative centralizate
Microintreprinderi
3. INTERVALCO SA - BAIA MARE

Activitati veterinare
Intreprinderi mijlocii
1. MARAVET SRL - BAIA MARE

Activitati de investigatii
Intreprinderi mici
6. NORTH DETECTIVES SRL - BAIA
MARE
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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.

Materiale comercializate prin Biblioteca Info:

� Topul Firmelor 2010 - Maramureș - autor Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș, editat în octombrie 2011 - cel mai complet și

credibil TOP de clasificare al firmelor din România, cel organizat

de sistemul Cameral, aflat la ediţia a XVIII-a. Cuprinde datele de

identificare ale celor mai competitive companii maramureșene - în

numar de 122, ocupante ale locurilor 1-3, care merită să fie

contactate și abordate în afacerile viitoare de clienţi. Catalogul este

disponibil în format electronic sau tipărit, disponibil la preţul de

100 RON (inclusiv TVA).

�  Codex Arbitral - Editia a II-a - modificată și completată prin Decizia

Colegiului Camerei Naţionale - sesiunea a 18-a din 17 februarie

2011 - editată de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe

lângă Camera de Comerţ si Industrie a României - publicaţie

disponibilă la preţul de 15 RON (inclusiv TVA)

� Buletinul Jurisprudentei - culegere de practică judiciară 1998,

coordonator Ion Turcu - format tipărit, la preţul de 50 RON

(inclusiv TVA).

Publicaţii de actualitate cuprinse în Biblioteca Info:

Topuri si cataloage ale firmelor
Din ţară:

 � Topul Judeţean al Firmelor din Judeţul Bistriţa - Năsăud ediţia

2011, editat de Camera de Comerţ și Industrie Bistriţa Năsăud

� Topul Firmelor din Judeţul Covasna, ediţia a VIII-a, editat de Camera

de Comerţ și Industrie Covasna

� Topul Firmelor din judeţul Sălaj - 2010, editat în Septembrie 2011

de Camera de Comerţ și Industrie Sălaj

� Topul Firmelor din judeţul Harghita 2010 – ediţia 2011 - editat de

Camera de Comerţ și Industrie Harghita

� Topul Firmelor din Judeţul Bihor 2010, Ediţia 2011 - editat de

Camera de Comerţ și Industrie Bihor

� Topul Firmelor din judetul Buzau 2011 - Editat de Camera de

Comert, Industrie si Agricultura Buzau

Din străinătate:

� Exportatori și Importatori din Cehia 2012 - informaţii despre

companiile importante din Cehia și produselor lor

BIBLIOTECA INFO

a C.C.I. Maramureș
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• • • • • Din străinătate

CERERI

CEHIA

� Cherestea (5319)
EGIPT

� Lapte degresat (5321)
FRANTA

� Confecţii textile medicale pentru copii
(0-2 ani) (5312)
� Firma este specializată în producţia

de încălţăminte de lux pentru femei și caută
producatori specializaţi din România pentru
realizarea de serii scurte (5 serii de 10
perechi pentru început). Modele vor fi
furnizate de firma franceză, iar materialele

de firma producatoare din România. În
funcţie de rezultatele primelor comenzi,
f i rma are intenţia de a real iza și
încălţaăminte pentru bărbaţi.(5316)
GRECIA

� Pahare pentru cafea, din plastic și din
carton. (5317)
�  Reprezentarea în Grecia a unor

producători de produse parafarmaceutice,
produse de cosmetică medicală, produse
de întreţinere și igienă personală (5318)
IORDANIA

� Plăci tip PFL; Lădiţe din lemn pentru
legume și fructe (5320)
PORTUGALIA

� ECODEPUR dorește să iniţieze un

parteneriat cu o societate din România,
pentru identificarea de oportunităţi de
cooperare în domeniile industriei petroliere
și tratarea apelor uzate. În funcţie de
evoluţia cooperări i ,  ECODEPUR
intenţionează să deschidă o reprezentanţă
permanentă în România, cu arie de acţiune
pe piaţa locală, cât și în alte ţări din regiune.
(5313)
POLONIA

� Cerere colaborare cu firme românești
din domeniul prelucrarii metalelor, sudura,
vopsitorie, galvanizare (5314)
�  Cerere mobila, materiale de

constructii, corpuri iluminat si material
lemnos (5315)

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

� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 3.374 din 1 noiembrie 2011 . 3.374 din 1 noiembrie 2011 . 3.374 din 1 noiembrie 2011 . 3.374 din 1 noiembrie 2011 . 3.374 din 1 noiembrie 2011 pentru modificarea pct. 8 din
anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare
a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare
a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia
de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor
formulare (MO nr. 779 din 3 noiembrie 2011)
� DECIZIE nr DECIZIE nr DECIZIE nr DECIZIE nr DECIZIE nr. 270 din 27 octombrie 2011 . 270 din 27 octombrie 2011 . 270 din 27 octombrie 2011 . 270 din 27 octombrie 2011 . 270 din 27 octombrie 2011 privind desemnarea Uniunii

Compozitorilor si Muzicologilor din Romania - Asociatia pentru Drepturi de
Autor (UCMR-ADA) drept colector al remuneratiilor reprezentand drepturile
patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publica a
operelor muzicale in scop ambiental (MO nr. 781 din 3 noiembrie 2011)
� REGULAMENT din 2 noiembrie 2011  REGULAMENT din 2 noiembrie 2011  REGULAMENT din 2 noiembrie 2011  REGULAMENT din 2 noiembrie 2011  REGULAMENT din 2 noiembrie 2011 de organizare si functionare a

Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (MO nr. 782
din 3 noiembrie 2011)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 5.564 din 7 octombrie 2011 . 5.564 din 7 octombrie 2011 . 5.564 din 7 octombrie 2011 . 5.564 din 7 octombrie 2011 . 5.564 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei

de acreditare si evaluare periodica a furnizorilor de formare continua si a
programelor de formare oferite de acestia (MO nr. 790 - 8 noiembrie 2011)
� HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 12 din 7 noiembrie 2011 . 12 din 7 noiembrie 2011 . 12 din 7 noiembrie 2011 . 12 din 7 noiembrie 2011 . 12 din 7 noiembrie 2011 privind aprobarea tarifelor

pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I-VII
(MO nr. 799 din 11 noiembrie 2011)
�  ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 93 din 2 noiembrie 2011 . 93 din 2 noiembrie 2011 . 93 din 2 noiembrie 2011 . 93 din 2 noiembrie 2011 . 93 din 2 noiembrie 2011 pentru

modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2001 privind
infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. (MO nr. 800 din 11
noiembrie 2011)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.788/C din 1 septembrie 2011 . 1.788/C din 1 septembrie 2011 . 1.788/C din 1 septembrie 2011 . 1.788/C din 1 septembrie 2011 . 1.788/C din 1 septembrie 2011 privind aprobarea tarifelor

pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comertului de pe
langa tribunale si de Oficiul National al Registrului Comertului (MO nr. 800
din 11 noiembrie 2011)

Acte normative publicate în

Monitorul Oficial

� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 3.389 din 3 noiembrie 2011 . 3.389 din 3 noiembrie 2011 . 3.389 din 3 noiembrie 2011 . 3.389 din 3 noiembrie 2011 . 3.389 din 3 noiembrie 2011 privind stabilirea prin estimare
a bazei de impunere (MO nr. 804 din 14 noiembrie 2011)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 207 din 15 noiembrie 2011 . 207 din 15 noiembrie 2011 . 207 din 15 noiembrie 2011 . 207 din 15 noiembrie 2011 . 207 din 15 noiembrie 2011 privind aprobarea Ordonantei de

urgenta a Guvernului nr. 37/2010 pentru modificarea si completarea
Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit
(MO nr. 817 din 18 noiembrie 2011)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 2.557 din 11 noiembrie 2011 . 2.557 din 11 noiembrie 2011 . 2.557 din 11 noiembrie 2011 . 2.557 din 11 noiembrie 2011 . 2.557 din 11 noiembrie 2011 privind aprobarea modelului

de contract de finantare a proiectelor strategice pentru Programul
operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” (MO nr.
817 din 18 noiembrie 2011)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 208 din 15 noiembrie 2011 . 208 din 15 noiembrie 2011 . 208 din 15 noiembrie 2011 . 208 din 15 noiembrie 2011 . 208 din 15 noiembrie 2011 privind aprobarea Ordonantei de

urgenta a Guvernului nr. 35/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul
realizarii programelor de interes public sau social, al indeplinirii obligatiilor
fiscale si al functionarii optime a institutiilor statului, precum si pentru
aplicarea unitara a dispozitiilor legale (MO nr. 819 din 21 noiembrie 2011)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 214 din 15 noiembrie 2011 . 214 din 15 noiembrie 2011 . 214 din 15 noiembrie 2011 . 214 din 15 noiembrie 2011 . 214 din 15 noiembrie 2011 pentru organizarea, administrarea

si exploatarea pajistilor (MO nr. 819 din 21 noiembrie 2011)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 2.795 din 10 noiembrie 2011 . 2.795 din 10 noiembrie 2011 . 2.795 din 10 noiembrie 2011 . 2.795 din 10 noiembrie 2011 . 2.795 din 10 noiembrie 2011 privind stabilirea criteriilor

pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA (MO nr. 824 din 22
noiembrie 2011)
� DECIZIE nr DECIZIE nr DECIZIE nr DECIZIE nr DECIZIE nr. 1.722 din 15 noiembrie 2011 . 1.722 din 15 noiembrie 2011 . 1.722 din 15 noiembrie 2011 . 1.722 din 15 noiembrie 2011 . 1.722 din 15 noiembrie 2011 privind frecventele radio ori

benzile de frecvente radio exceptate de la regimul de licentiere< (MO nr.
825 din 22 noiembrie 2011)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 216 din 16 noiembrie 2011 . 216 din 16 noiembrie 2011 . 216 din 16 noiembrie 2011 . 216 din 16 noiembrie 2011 . 216 din 16 noiembrie 2011 privind interzicerea activitatii de

camatarie (MO nr. 827 din 22 noiembrie 2011)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011. 211 din 15 noiembrie 2011. 211 din 15 noiembrie 2011. 211 din 15 noiembrie 2011. 211 din 15 noiembrie 2011privind regimul deseurilor (MO nr.

837 din 25 noiembrie 2011)
� DECRET nr DECRET nr DECRET nr DECRET nr DECRET nr. 810 din 14 noiembrie 2011 . 810 din 14 noiembrie 2011 . 810 din 14 noiembrie 2011 . 810 din 14 noiembrie 2011 . 810 din 14 noiembrie 2011 pentru promulgarea Legii

privind regimul deseurilor (MO nr. 837 din 25 noiembrie 2011)


