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FORUM – DEZBATERE  privind
Responsabilitatea Socială a Întreprinderilor

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
împreună cu Camera de Comerţ și Industrie a
României a organizat în ziua de vineri,
30.03.2012, ora 10,00 la Centrul de Instruire și
Marketing al CCI Maramureș din Baia Mare,
Aleea Expoziţiei nr. 5, un

FORUM - DEZBATERE privind
Responsabilitatea Socială a

Întreprinderilor
Evenimentul a fost organizat de CCI

Maramureș în cadrul proiectului „Birouri de
Asistenţă pentru Promovarea
Responsabilităţii Sociale a Întreprinderilor”,
proiect finanţat prin Programul Operaţional

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 Axa Prioritară 3 „Creșterea
adaptabilităţii lucrătorilor și a întreprinderilor”
Domeniul Major de intervenţie 3.3
„Dezvoltarea parteneriatelor și încurajarea
iniţiativelor pentru partenerii sociali și
societatea civilă”. Organizarea FORUM – ului
a avut în vedere informarea, promovarea
conceptului de responsabilitate socială cu
ultimele noutăţi, și prezentarea unor cazuri de
bună practică ale operatorilor economici
maramureșeni.

Pentru pregătirea forumului, la începutul
lunii martie CCI Maramureș a lansat un sondaj
de cunoaștere a gradului de conștientizare și
implicare a ONG-urilor,
instituţiilor publice și
întreprinderilor mara-
mureșene în domeniul
responsabilităţii sociale,
pentru a permite o
analiză a situaţiei actuale.
Eșantionul ales pentru
realizarea acestui sondaj
a cuprins 200 de
o r g a n i z a ţ i i
maramureșene –
operatori economici,

instituţii publice și ONG-uri. Au răspuns
sondajului cca. 60 organizaţii, din care: 48 –
operatori economici, restul fiind instituţii publice
și ONG-uri

Participarea a fost gratuită și agenda
forumului a cuprins: Cuvânt de bun venit –
CCI Maramureș și Responsabilitatea
socială – Gheorghe Marcaș, Președinte

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș –
moderator;  Prezentarea proiectului și a
standardului ISO 26000 – Linii directoare
privind responsabilitatea socială. O nouă
strategie a UE privind responsabilitatea
socială - Mihail Mărășescu, formator RSI, CCI

M a r a m u r e ș ;
R e z u l t a t e l e
sondajului de
opinie privind
responsabilitatea
socială,  Florinela

Petrovan, responsabil
RSI, CCI Maramureș;
P r e z e n t a r e
exemple de bune

practice; Discuţii, dezbateri; Bufet Suedez
– Masă de prânz.

Au participat peste 60 reprezentanţi ai
firmelor, instituţiilor publice, ONG-uri, bănci,
primării și mass-media din judeţul
Maramureș. Exemplele de bună practică
prezentate de firmele și instituţiile care
implementează programe de
responsabilitate social precum și discuţiile din
cadrul forumului au dus la concluzia că în jud.
Maramureș preocupările privind
responsabilitatea socială câștigă din ce în ce
mai mult teren.

Mai multe detalii în numerele următoare ale
Buletinului nostru informativ.

Probleme care
așteaptă rezolvare

Analiștii economici în marea lor
majoritate consideră că măsuri
absolut hotărâte și necesare pe
care Guvernul trebuia să le ia în
2012, pentru real izarea
programului de guvernare cu
succes, sunt următoarele:
� Reducerea contribuţiilor

sociale
Între majorarea salari i lor

personalului din instituţiile publice
și a pensiilor de stat și reducerea
contribuţiilor sociale se propune:

-regândirea politicilor salariale,
prin diminuarea CAS și CASS
gradual, mai întâi cu un procent mic
de 2-3% anual și cu anunţarea unui
calendar multianual pe următorii 3-
5 ani, de scăderi ulterioare, care
ar fi bine venite dezvoltării direcţiei
de stimulare și dezvoltare pentru
mediul de afaceri și benefică
creșterii durabile a economiei
noastre.

-scăderea impozitelor, mai ales
TVA, este un factor pozitiv pentru
relansarea creșterii consumului
direct și cel productiv, care ar
conduce la declanșarea creșterii
economiei naţionale

-o măsură pe care Guvernul ar
trebui să o evite la maximum în
2012 ar fi derapajele în cheltuirea
banului public, ţinând cont că
acesta este un an electoral și
tentaţia de a câștiga „capital politic
prin mituire” este mare. De
asemenea, Guvernul actual nu
trebuie să repete „greșeli le”
guvernului anterior și să realizeze
investiţii în exces, inutile, care nu
dezvoltă prin efectul lor creșteri de
venit la bugetul local sau naţional
dar ar permite să crească artificial
cheltuielile publice. Aceasta ar
avea ca efect doar o redistribuţie a
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resurselor financiare existente, în
detrimentul sectorului privat, care nu
s-a redresat după recesiunea din
2009-2011. Acest mod păgubos de
gândire ar destabiliza echilibrul
macroeconomic și așa destul de fragil
pe care statul român a reușit în anul
precedent să-l atingă, mai ales cu
ajutorul gurii de oxigen oferită de
rezultatele foarte bune din agricultură.
Să dirijăm mai multe fonduri naţionale
spre agricultură, care salvează
România de la foamete și sărăcie,
creând locuri de muncă și resurse
pentru export, echilibrând astfel
balanţa de plăţi a României. Un leu
investit într-o agricultură modernă se
va înzeci în 3-5 ani de existenţă. Astfel,
agricultura va sta la baza industrializării
ţării, alături de alte resurse naturale
de care dispune ţara noastră.

Sunt voci care cer ieșirea României
de sub tutela FMI. Aceasta ar fi o
măsură greșită. Fondul Monetar și
condiţionalităţile impuse de acesta sunt
încă văzute ca garanţii a evitării
derapajelor fiscale și monetare din
partea autorităţilor publice, care din
motive nejustificate și obișnuinţă,
apelează la cheltuirea banului
împrumutat cu ușurinţă, uitând că
acesta trebuie restituit și cu dobândă
la un termen dat.
� Scad cererile în industrie. Oare

începe o nouă recesiune?!
Luna februarie a fost a treia lună de

scădere consecutivă a comenzilor de
mărfuri industriale, atât la intern cât
și la export pe piaţa UE, fenomen
caracteristic doar în perioada de
recesiune.

Datele centralizate de Institutul
Naţional de Statistică (INS) referitoare
la evoluţiile din industrie în februarie,
arată că a crescut ușor cifra de afaceri
reprezentată prin vânzări le de
produse, dar au scăzut abrupt
comenzile pentru perioada următoare,
reprezentând cererea de mărfuri
pentru intern sau extern.

Astfel, după contracţi i le din
decembrie 2011, când reducerea a
fost de 1,8% faţă de decembrie 2010
și din ianuarie 2012, cu o reducere
de 2,3% faţă de ianuarie 2010, luna
februarie dă semne de un început de
criză economică. E drept că lunile
februarie și martie ale acestui an au
stat sub efectele negative impuse de
o iarnă dură.

În luna februarie comenzile au
scăzut cu 15% faţă de ianuarie și cu
0,8% faţă de aceeași lună din 2011,

iar în primele două luni din acest an,
scăderea cererii a fost de 1,3%.

În februarie 2012, faţă de aceeași
lună din 2011, cele mai abrupte
scăderi ale comenzilor noi au fost
consemnate în domeniul fabricării de
calculatoare (-35,5%) și în sectorul
producţiei de hârtie (-11,1%), iar faţă
de ianuarie 2012 - în industria
metalurgică (-46,6%) și în fabricarea
altor mijloace de transport (-43,5%).

Scăderea anualizată a cererii din
industrie este similară celei din
decembrie 2008, când România a
intrat în recesiune. De atunci până în
decembrie 2010, comenzi le
industriale au scăzut lună de lună, după
care, din ianuarie 2010 - odată cu
ieșirea din recesiune -, au crescut
continuu, fără întrerupere, până în
noiembrie 2011, inclusiv. Revenirea pe
minus a cereri i din industrie,
consemnată începând din decembrie
2011, este un semnal de alarmă
pentru industria românească, având în
vedere consecinţele pe care le-au avut
scăderile din 2008, când fabricile își
întrerupeau una după alta activitatea
și trimiteau angajaţii în șomaj.

Așteptăm cu sufletul la gură
realizările lunii martie, care poate ne
aduc realizări mai bune și înlătură
pericolul unei noi recesiuni.
� Producţia de energie a scăzut
Datorită secetei prelungite din lunile

noiembrie și decembrie 2011 și
ianuarie și februarie 2012 producţia
din hidrocentrale a fost de 1.628,6
milioane KWh, în scădere cu 1.768,5
milioane kWh (-52,1%). Previziunile
pentru luna martie, una foarte geroasă,
cu siguranţă că vor afecta producţia
hidrocentralelor. Această producţie
pierdută de hidrocentrale nu a putut fi
acoperită de celelalte întreprinderi
producătoare de energie

În primele două luni din acest an,
producţia de electricitate din
termocentrale a fost de 6.781,1
milioane KWh, în creștere cu 781,5
mil ioane KWh (+13%), potriv it
Institutului Naţional de Statistică.

În centralele nuclearo-electrice,
producţia obţinută a fost de 2.037,6
milioane KWh, în creștere cu 75,1
milioane kWh (+3,8%). Producţia din
centralele electrice eoliene în primele
două luni a fost de 440,7 milioane
KWh, în creștere cu 289,4 milioane
KWh faţă de aceeași perioadă a anului
precedent. Plusul de 1146 milioane
de Kwh produși de centralele termo,
nucleare și eoliene, nu acoperă
pierderea de energie din hidrocentrale
care a fost de 1768,5 milioane de
Kwh. Astfel, că pierderea pe întreg

sistemul de energie a fost de 622,5
milioane de Kwh

Transelectrica a anunţat că numai
cauzele naturale provocate de iarna
din acest an a condus la reducerea
producţiei de energie, dar și consumul
a scăzut cu 1,3%-1,5%, considerat un
indicator important care confirmă un
început de recesiune
� În pericol „Pactul Euro Plus”

pentru România
În lipsa unor reforme structurale în

sectorul public, nivelul scăzut al
veniturilor guvernului (ca pondere în
PIB) și nivelul ridicat al cheltuielilor
obligatorii vor face acest obiectiv destul
de greu de atins, Ţinta, așa cum
prevede „Pactul Euro Plus”, semnat în
grabă de ţara noastră, de cel mult 3%
a deficitului bugetar începând cu 2012
se va dovedi „dificil de atins“ și „greu
de menţinut“ pe termen lung.

Raportul dintre cheltuielile sectorului
public și PIB între 1993 și 2010 a fost
de 34,3%, în timp ce raportul mediu
dintre veniturile bugetare și PIB a fost
de 30,8%. Aceasta înseamnă că
deficitul mediu a fost de 3,5% din PIB
în această perioadă. Cu toate că s-au
stabilit schimbări structurale, pentru
ca ţinta de deficit bugetar de 3% din
PIB să fie atinsă începând cu 2012,
dezechilibrele din actuala structură a
cheltuielilor guvernamentale continuă
să se manifeste la nivel
macroeconomic, mai ales datorită
unor pomeni electorale de care nu am
scăpat nici în acest an.
� Datoria externă continuă să

crească
Cu toate că România poate face faţă

deocamdată datoriei publ ice
acumulate, este evident că rata de
creștere a acesteia din ultimii trei ani
nu poate fi susţinută cu mijloace
financiare interne din lipsa creșterii
economice sustenabile. Raportul
dintre datorie publică și PIB a crescut
de la 18% la sfârșitul anului 2008 la
peste 34% la sfârșitul anului 2010 și
ar putea ajunge la peste 40% în 2012.
Ceea ce este îngrijorător este faptul
că împrumuturile din sectorul public
au fost direcţionate către plata
cheltuielilor curente și nu către
investiţii. În acest fel, împrumuturile nu
aduc venituri viitoare, așa cum s-ar
întâmpla în cazul direcţionării lor către
investiţii. Ne împrumutăm să importăm
produse neindustriale și autoturisme
de lux, produse agro-alimentare, care
concurează neloial cu produsele
românești ș.a.
� Noi investiţii de circa 1,5

miliarde de euro în 2012.
Valoarea proiectelor de investiţii
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Proiect EUROPEAN-JOBGUIDE CROSS-CARPATHIA

(HUSKROUA/0901/106)

– a doua întâlnire a partenerilor și al doilea atelier de lucru –

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)

În perioada 27-28 martie a.c. la Miskolc s-a desfășurat cea de-a doua întâlnire a partenerilor în cadrul căreia s-
au prezentat, analizat și dezbătut stadiul realizărilor în implementarea proiectului pe primul an precum și măsuri, acţiuni
pentru realizarea cu succes a activităţilor programate pe cel de-al doilea an.

În perioada 28-30 martie a.c. la Miskolc s-a desfășurat al doilea atelier de lucru workshop la care au participat
reprezentanţii partenerilor însoţiţi de stakeholderi respectiv: CCI Maramureș, AJOFM Maramureș, DJS Maramureș, CCI
Borsod-Abauj-Zemplen, Employment Center of Borsod-Abaúj-Zemplén County, Fazola Henrik Integrated Vocational Training
Centre, Fundatia Transcarpathian Enterprise Support Fund „Tes Fund”, Regional Employment Center, District Center of
Employment dar și expertul Empirica Kft.

Atelierul de lucru s-a axat pe stadiul realizării activităţii de cercetare și modului în care rezultatele cercetării sunt
prezentate pe portalul web al proiectului.

Cu aceeași ocazie s-a stabilit realizarea unei strategii de promovare a paginii web, precum și acţiuni pentru finalizarea
activităţii de cercetare conform termenului contractual.
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În data de 22 martie 2012
conducerea CCI Maramureș a
participat la inaugurarea oficială a
Clinicii RMN Casa Rusu Baia Mare
unde s-a pus în funcţiune primul aparat
de rezonanţă magnetică din judeţ.
Aparatul marca Siemens tip
Magnetom C!, este primul de acest
fel din ţară. La acţiunea de inaugurare
au participat din partea Companiei
Siemens dl Hubertus Joachem,
director de vânzări pentru Europa
Centrală și de Est, dl Marian
Ghinescu, director pentru Siemens Romania,
autorităţi publice locale și judeţene, medici,

Punerea în funcţiune a primului RMN SIEMENS MAGNETOM C! în judeţul
Maramureș și declararea brandului medical “RMN CASA RUSU”

conduceri de spitale și secţii de specialitate,
președintele CCI Maramureș.

De investiţia care se ridică la peste
600.000 euro vor beneficia
pacienţi din judeţul Maramureș dar
și din judeţele învecinate - Satu
Mare, Sălaj și Bistriţa Năsăud.

Cu această ocazie, pentru a marca
importanţa evenimentului pentru
lumea medicală din zona de Nord-
Vest a României, dl Gheorghe
Marcaș, din partea Colegiului de
Conducere al CCI Maramureș,  a
oferit societăţii RMN Casa Rusu SRL
Plachetă și Diplomă de excelenţă și

declararea brandului medical „RMN Casa
Rusu”.

În data de 27 martie 2012 președintele CCI Maramureș
Gheorghe Marcaș a participat la Bușag, oraș Tăuţii-Măgherăuș la
inaugurarea noii fabrici de producţie a companiei Eaton Electro
Producţie SRL. Fabrica din Bușag este parte a diviziei de
componente de distribuţie electrică a Eaton SUA și produce dulapuri
metalice de distribuţie energetică.

La manifestări au luat parte dl Frank Campbell președinte pentru
Europa, Orientul Mijlociu și Africa a Eaton Electrical Business, dna
Pamela Pop director general la SC Eaton Electro Producţie SRL
precum și numeroase oficialităţi locale și judeţene. Fabrica de
producţie din Bușag are o suprafaţă de 4.000mp. Împreună cu
întreprinderea din  Sârbi-Fărcașa, compania Eaton Electro
Producţie SRL va ajunge la 2.000 salariaţi devenind cea mai mare
companie producătoare din regiunea centrală și est europeană și din judeţul Maramureș

Dl președinte Gheorghe Marcaș a oferit diplome de excelenţă SC Eaton Electro Producţie SRL, D-lui primar Anton
Ardelean și Consiliului Local Tăuţii-Măgherăuș, care au marcat efortul investitorilor și a administraţiei publice locale
pentru preocuparea lor de a dezvolta industria electrotehnică din zonă.

Inaugurarea Fabricii de producţie a companiei Eaton - Bușag, Maramureș

În data de 28 martie 2012 dl președinte Gheorghe Marcaș a participat la inaugurarea celor două Microhidrocentrale
ale SC Hidroprod SA de la Baia Mare - Valea Neagră. Festivităţile s-au desfășurat în prezenţa d-lui Laszlo Borbely
Ministrul Mediului și a oficialităţilor locale, invitaţi din viaţa publică și economică a judeţului care au luat parte la

acest moment important din viaţa economică a judeţului
Maramureș. Un sobor de preoţi, în frunte cu Preasfinţia Sa Iustin
Sigheteanu, a oficiat slujba religioasă de sfinţire.

Cu o capacitate de 2,5 Mw/oră/unitate, cele 4 microhidrocentrale
reprezintă obiective unicat în judeţul Maramureș, valoarea totală
a investiţiei fiind de peste 10 milioane Euro.

Dl Gheorghe Marcaș a participat la eveniment ca invitat al
companiei. Cu această ocazie a rostit un cuvânt de apreciere a
efortului financiar depus  de o întreprindere românească de talia
IMM în domeniul energiei alternative. De asemenea, pentru a
marca acest moment istoric pentru industria energetică
maramureșeană, domnia sa a oferit societăţii Hidroprod SA
Plachetă și Diplomă de excelenţă.

Inaugurarea Microhidrocentralelor 1 și 2

aparţinând SC Hidroprod SA
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Curs NOŢIUNI FUNDAMENTCurs NOŢIUNI FUNDAMENTCurs NOŢIUNI FUNDAMENTCurs NOŢIUNI FUNDAMENTCurs NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂALE DE IGIENĂALE DE IGIENĂALE DE IGIENĂALE 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

COMPARTIMENTUL INSTRUIRE ȘI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

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 .

Certificatele de absolvire au
valabilitatea de 3 ani de la data emiterii.

La Centrul de Instruire și Marketing al
CCI Maramureș, în zilele de joi - vineri, 23-24
februarie 2012, a avut loc a 2-a serie de curs
în acest domeniu pe modulul 1, Servicii de

producţie, depozitare, transport și
comercializare a alimentelor; inclusiv

alimentaţie publică și a
colectivităţilor.  Au participat 43 persoane
din cadrul următoarelor unităţi mai multor
firme și alte peroane fizice autorizate în acest
domeniu.

În data de 23 martie 2012, tot la centrul de
Instruire și Marketing a avut loc examenul de
absolvire a acestui curs, examen în urma
căruia 39 persoane au fost declarate admise.

Mihail MĂRĂȘESCU

Curs de pregătire teoretică în vederea autorizării electricienilor (gradul I, II și III)
În perioada 2-17 martie 2012, la sediul CCI Maramureș  a avut loc cursul de pregătire teoretică în vederea autorizării

electricienilor (gradul I, II și III)
Cursul este autorizat de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și a fost susţinut de

formatori, specialiști în domeniu, avizaţi de către ANRE.
Au participat 18 reprezentanţi din partea a 11 firme care au obţinut Certificatul de absolvire, documentul necesar participării

la examenul de autorizare a electricienilor care proiectează/ execută instalaţii electrice racordate la SEN organizat de ANRE.

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

În cursul lunii martie 2012 Camerele de Comerţ și Industrie Judeţene
împreună cu CCI a României au organizat seminarii de informare și
sensibilizare a mediului de afaceri privind RSI și serviciile oferite de Biroul
de Asistenţă din cadrul CCJ Judeţene. Acţiunile au urmărit îmbunătăţirea și
consolidarea comunicării privind birourile de asistenţă RSI cu mediul de
afaceri. Seminariile au fost organizate în cadrul proiectului „Birouri de
Asistenţă pentru Promovarea Responsabilităţii Sociale a Întreprinderilor”,
proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013 Axa Prioritară 3 „Creșterea adaptabilităţii lucrătorilor
și a întreprinderilor” Domeniul Major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea
parteneriatelor și încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali și
societatea civilă”.

În regiunea de Nord - Vest la aceste seminarii a participat și reprezentantul

Participare la seminariile privind
Responsabilitatea Socială a Întreprinderilor

CCI Maramureș Mihail Mărășescu, formator RSI care a pregătit și prezentat
următoarele teme: Responsabilitatea Socială a Întreprinderilor în România
și la nivel regional  (pt. seminarul de la CCI Cluj - 12.03.2012), RSI în
România la nivel regional (pentru seminarul de la CCI Bihor - 21.03.2012),
Prezentarea birourilor și serviciilor RSI. Situaţia RSI la nivel naţional și
regional. Beneficiile Responsabilităţii Sociale (pentru seminarul de la CCI
Bistriţa-Năsăud - 27.03.2012).

Seminariile organizate în cadrul regiunii de Nord - Vest prin Birourile
RSI, dar, mai ales, participarea firmelor, instituţiilor și ONG-urilor și discuţiile
din cadrul acestor seminarii, a arătat că în Nord - Vestul ţării actorii socio-
economici si civici relevanţi sunt interesaţi să identifice și să implementeze
practicile necesare pentru creșterea interesului societăţii românești faţă de
RSI.
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Istanbul, 6 martie 2012 – Camera de Comerţ
Internaţională (ICC), sub umbrela Grupului Consultativ
G20, a avut ieri consultări cu liderii locali din mediul
de afaceri pe tema politicilor G20. Întâlnirea a vizat
priortăţile politice ale directorilor generali din Europa
de Est și din Orientul Mijlociu referitoare la Summitul
G20, care va avea loc în iunie în localitatea Los
Cabos din Mexic. Întâlnirea a fost găzduită de
Excelenţa Sa Domnul Rifat Hisarciklioglu, unul dintre
membrii de marcă ai Grupului Consultativ G20 al ICC
și Președintele Uniunii Camerelor și Schimburilor de
Bunuri din Turcia (TOBB).

„Consultările fac parte din eforturile noastre prin
care încercăm să ne asigurăm că întreprinderile din
întreaga lume au oportunitatea de a contribui cu
propriile puncte de vedere și de a ajuta la formarea
recomandărilor pentru politicile ICC aferente
procesului G20”, a declarat Jean-Guy Carrier, Secretar
General ICC.

Participanţii au sugerat că G20 trebuie să se
concentreze asupra măsurilor practice de stimulare a
creșterii economice și a pieţei forţei de muncă. Ei au
cerut ţărilor din cadrul G20 să reducă disparităţile
globale prin stabilizarea ratelor de schimb și să
finanţeze fluctuaţiile economice în vederea
diminuării efectelor adverse asupra unor ţări ca Turcia.

„Procesul B20 oferă o oportunitate valoroasă
liderilor de afaceri locali și regionali de a recomanda
soluţii la problemele cu care se confruntă economia
globală”, a declarat Dl. Hirsarciklioglu. „Turcia joacă
un rol din ce în ce mai important pe scena economică
mondială, iar punctele de vedere și motivele de
îngrijorare ale companiilor turce sunt critice atât
pentru stabilitate economică regională, cât și pentru
dezvoltarea globală”.

O parte importantă a programului a constat în
prezentarea și sesiunea de întrebări și răspunsuri a lui
Mehmet Gucuk, Subsecretar de Stat în Ministerul Turc
al Afacerilor Externe și principalul însărcinat al
guvernului Turciei pentru G20. „Apreciez eforturile
ICC de a solicita recomandările întreprinderilor locale.
Mediul de afaceri reprezintă o parte integrantă a
procesului și nu poate fi disociat de lucrările G20
privind economia globală”, a adăugat acesta. „Mai
mult decât atât, afacerile sunt o parte importantă a
societăţii civile și sunt, prin urmare, responsabile să
joace un rol activ”.

Participanţii au apreciat posibilitatea de a se
implica în procesul G20, notând că ţări precum Turcia,
Coreea de Sud, Mexic sau Australia – care nu sunt nici
ţări BRIC, nici membri ai G8 – ar trebui să aibă un rol
mai important pe agenda G20. Dl. Hirsarciklioglu a
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Directorii de companii se adună la Istanbul pentru a
pregăti recomandările pentru Summitul G20

participat la Summitul G20 de Afaceri de anul trecut
din Franţa și se va număra printre cei mai importanţi
lideri care vor participa la summitul B20 din acest
an din Mexic.

O mare parte dintre discuţii au accentuat
importanţa păstrării unui comerţ și a unui sistem de
investiţii deschis, mai ales deoarece acestea
reprezintă sectoare cheie pentru crearea de locuri de
muncă. Participanţii au subliniat valoarea
multilateralismului, mai ales pentru comerţ și
liberalizarea investiţiilor, și nevoia ca G20 să exprime
puterea unui leadership politic în faţa unor înclinaţii
crescânde către măsuri protecţioniste.

De asemenea, liderilor G20 li s-a mai cerut, să se
concentreze asupra misiunii lor centrale, și anume
furnizarea de indicaţii strategice și trasarea de norme
și standarde pentru ei, pentru guvernele non-G20 și
pentru multele agenţii interguvernamentale
responsabile cu implementarea proiectelor și cu
finanţarea.

Participanţii au oferit sugestii pentru combaterea
șomajului și au cerut liderilor G20 să se concentreze
asupra stimulentelor pe care le pot oferi prin
programele pentru antreprenoriat și asupra
trainingurilor pentru tineri.

În ceea ce privește subiectul dezvoltării durabile,
mai mulţi participanţi și-au împărtășit experienţele
lor legate de investiţiile în economia verde emergentă,
constatând nu doar valoarea, dar și tranziţia pe termen
lung. Aceștia au punctat asupra necesităţii unei noi
înţelegeri a efectelor pozitive a investiţiilor în creșterea
verde și asupra beneficiilor acesteia pentru stimularea
angajabilităţii pe termen lung.

Celelalte subiecte au inclus securitatea
alimentară, transparenţa și anti-corupţia, tehnologia
informaţiei și a comunicaţiilor și inovarea și
finanţarea creșterii și dezvoltării.

Rezultatele consultărilor vor fi adăugate
recomandărilor aflate în pregătire de Comitetul de
Organizare B20 Mexic, condus de Alejandro Ramirez,
Președinte al Consiliului de Administraţie al Cinepolis,
susţinut de ICC, Forumul Economic Mondial, OECD și
McKinsey. Dl. Ramirez și liderii forţelor politice ale
B20 vor prezenta recomandările președintelui
mexican Felipe Calderon înaintea Summitului de
Afaceri B20 și a G20, care vor avea loc între 17 și 19
iunie 2012 în Los Cabos, Mexic.

Liderii din Grupul Consultativ G20 al ICC joacă un
rol important în procesul B20 încă de la summitul de
la Seul din noiembrie 2010 – incluzând recomandările
de politici de afaceri și întâlnirile cu șefii de state și
cu emisarii acestora.

„Agenda G20 influenţează priorităţile oamenilor
de afaceri privind creșterea și forţa de muncă, printre
alte elemente cheie, și garantează implicarea noastră
de la Summit la Summit pentru a ne asigura că
recomandările oamenilor de afaceri sunt luate în
seamă”, a declarat dl. Carrier. „Ne propunem să
construim summitul din Mexic pe baza progreselor
înregistrate la Seul și la Cannes”.

Printre participanţi s-au numărat Kimball Chen,
Președinte al Consiliului de Administraţie al Energy
Transportation Group, Gokhan Bozkurt, Președinte al
Consiliului de Administraţie al Turk Telecom, Zeynel
Abidin Erdem, președinte al Erdem Holding, Abdulkadir
Konukoglu, președintele Consiliului de Administraţie
al Sanko Holding, Omer Cihad Vardan, director general
al Çukurova Heating Systems, Nail Olpak, președinte
al Nora Electricity Equipments, Cihan Candemir,
membru în Consiliul de Administraţie al Yuksel
Construction, Levent Veziroglu, din partea Doguș
Holding, Yilmaz Arguden, membru în Consiliul de
Administraţie al ARGE, Remzi Gur, președintele
Consiliului de Administraţie al Gurmen Clothing Co.,
și Ibrahim Eksi, președintele Consiliului de
Administraţie al Hektas Construction. Printre
participanţi s-au numărat și lideri ai comitetelor
naţionale ICC din Estonia, Arabia Saudită, Iran,
Georgia și Siria.

Consultarea regională din Istanbul este prima dintr-
o serie de întâlniri preparatoare pentru summiturile
G20 și B20 din Los Cabos, următoarele locuri de
întâlniri numărând Doha, Moscova, Washington DC și
Beijing.

Contact media:
În Istanbul: Pelin Mavili, Mudur V. - ICC Turkey,

Tel: 0312 219 4254 (4 hat), Fax: 0312 219 4289
În Paris: Clarisse Douaud - ICC Communications and

Media Relations Officer, Tel + 33 (0) 1 49 53 28 23,
E-mail clarisse.douaud@iccwbo.org

Pentru informaţii privind Grupul
Consultativ G20 al ICC, contactaţi: Jeff Hardy
- ICC-G20 Advisory Group Coordinator, Tel +1 239
935 9839, E-mail jeffrey.hardy@iccwbo.us

Despre Grupul consultativ G20
Grupul consultativ G20 al ICC, o iniţiativă a

Camerei de Comerţ Internaţionale (ICC), este o
platformă prin care mediul de afaceri la nivel mondial
oferă puncte de vedere cu privire la activitatea G20
în mod curent.

Grupul îi mobilizează pe experţii în politici la
nivel mondial ai ICC și solicită priorităţi și

Continuare în pag. a  7-a
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Experţii în afaceri și în comerţ lucrează pentru depășirea
impasului din cadrul negocierilor comerciale globale

Geneva, 14 martie 2012 – Lideri mediului de afaceri și experţi
comerciali se reunesc astăzi la Geneva pentru prima conferinţă a
Agendei ICC privind Comerţul și Afacerile Mondiale, o iniţiativă a
Camerei de Comerţ Internaţionale (ICC), care propune ca mediul de
afaceri și guvernele să lucreze împreună pentru a conduce la negocieri
mai eficiente în domeniul comerţului.

Mai mult de 70 de experţi din mediul de afaceri - printre care
Președinţi ai Consiliilor de Administraţie, directori corporativi
executivi și reprezentanţi ai organizaţiilor de afaceri - alături de
Domnul Pascal Lamy, Directorul General al Organizaţiei Mondiale a
Comerţului (OMC), participă la acest eveniment. Participanţii vor
începe prin definirea elementelor unei agende privind comerţul și
afacerile mondiale, subliniind dorinţa colectivă a companiilor din
toată lumea de a depăși impasul în care se află negocierile.

Liderii globali din mediul de afaceri implicaţi în această iniţiativă
doresc să definească priorităţile negocierilor privind comerţul
multilateral pentru mediul de afaceri și să ajute guvernele să
definească agenda politicilor comerciale pentru secolul 21, care să
contribuie la creștere economică și creare de locuri de muncă.

„Este crucial ca guvernele să lucreze direct cu comunitatea globală
de afaceri pentru a găsi răspunsurile la actuala criză economică”, a
declarat Domnul Gerard Worms, Președinte ICC. „Deschiderea
comerţului și a investiţiilor stimulează economia globală și oferă
mediului de afaceri un semnal clar că guvernele nu vor apela la
protecţionism”.

Pentru prima dată în 60 de ani, procesul de negocieri privind
comerţul multilateral se află într-un punct mort, iar după 10 ani,
Agenda de Dezvoltare de la Doha a ajuns în impas. Cu toate acestea,
comerţul rămâne un pilon al economiei mondiale și este crucial ca
reglementările comerciale global să se adreseze nevoilor pieţei
globale.

„Mediul de afaceri este îngrijorat de ameninţarea unui
protecţionism ridicat din partea economiilor mari ale lumii. În timpul
acestei crize economice, guvernele ar trebui să deschidă pieţele pentru
a stimula economiile și nu să pună bariere comerciale”, a declarat
Domnul Jean-Guy Carrier, Secretar General ICC.

ICC a lansat, în decembrie 2011, Agenda privind Comerţul și
Afacerile Mondiale - în cadrul Conferinţei Ministeriale a OMC de la
Geneva - răspunzând astfel la apelul liderilor G20, de la recentul
Summit de la Cannes, privind nevoile unor noi abordări ale
negocierilor comerciale. ICC este susţinută de OMC în vederea
implicării mediului de afaceri în negocierile comerciale globale.

„Comunitatea de afaceri este un corp cheie pentru OMC. Afacerile

- mici, mijlocii și mari - produc bunuri și servicii care sunt comercializate
în toată lumea, în fiecare zi”, a declarat Domnul Lamy.

“Reglementările OMC furnizează un cadru transparent pentru
operarea la nivel global a companiilor. Dar regulile nu sunt perfecte.
Companiile pot recunoaște punctele slabe ale sistemului și au un rol
important în sugerarea unor soluţii acolo unde pot apărea obstacole.
Programul Agendei Comerciale

Mondial, lansat de ICC, este un efort serios, al cărui scop este de
a îmbunătăţii dialogul dintre mediul de afaceri și factorii decizionali
în domeniul comercial. Un asemenea dialog este esenţial dacă dorim
să ne asigurăm că OMC și sistemul comercial global rămân vibrante”,
a declarat Domnul Lamy.

ICC consideră că, fără un efort puternic al mediului de afaceri
pentru a susţine comerţul global bazat pe reglementări, primatul
sistemului comercial multilateral se va eroda, făcând loc unui mediu
mai fragmentat și mai puţin favorabil pentru comerţul internaţional
și investiţii.

Iniţiativa Agendei ICC privind Comerţul și Afacerile Mondiale va
compila recomandările de la conferinţa de astăzi într-o propunere
iniţială, care va fi oferită comunităţii globale de afaceri prin
intermediul consultărilor pe care ICC plănuiește să le ţină anul viitor
la nivel global. Summitul Agendei Comerţului și Afacerilor Mondiale,
care va avea loc la Doha în aprilie 2013, va oferi oportunitatea de a
inventaria acest proces.

ICC va oferi aceste propuneri și către factorii politici ai G20, în
scopul consolidării componentei politice privind comerţul și investiţiile
a agendei G20.

Pentru contact din partea mass-media: Clarisse Douaud -
ICC Communications & Media Relations Officer, Tel.: + 33 (0)1 49 53
28 23, E-mail: clarisse.douaud@iccwbo.org

Despre Camera de Comerţ Internaţională
Camera de Comerţ Internaţională (ICC) este o organizaţie mondială

de afaceri, un corp reprezentativ care dialoghează cu autorităţile în
numele mediului de afaceri din toate sectoarele, la nivel mondial.

O reţea mondială de comitete naţionale ţine informat Secretariatul
Internaţional al ICC din Paris, cu privire la priorităţile mediilor de
afaceri naţionale și regionale. Mai mult de 2.000 de experţi din
companiile membre își pun la dispoziţie cunoștinţele și experienţa în
vederea elaborării atitudinii ICC privind diverse probleme specifice.

Organizaţia Naţiunilor Unite, Organizaţia Mondială a Comerţului,
G20 și multe alte organisme interguvernamentale, atât internaţionale,
cât și regionale, sunt puse în temă cu punctele de vedere ale mediului
internaţional de afaceri prin intermediul ICC.

Directorii de companii se adună la Istanbul pentru a
pregăti recomandările pentru Summitul G20

Urmare din pag. a 6-a

recomandări de la companii și organizaţii de afaceri
de toate mărimile și din toate regiunile lumii. Grupul
este compus din aproximativ 20 de directori care fac
toate demersurile pentru a se asigura că vocea
comunităţii de afaceri este auzită de către guverne,
opinia publică și mass-media, înainte, în timpul și
după fiecare Summit.

Despre Camera de Comerţ Internaţională

Camera de Comerţ Internaţională (ICC) este o
organizaţie mondială de afaceri, un corp
reprezentativ care dialoghează cu autorităţile în
numele mediului de afaceri din toate sectoarele, la
nivel mondial. Misiunea fundamentală a ICC este de
a promova comerţul internaţional și investiţiile și
sistemul comercial multilateral, dar și de a ajuta
corporaţiile să facă faţă provocărilor și oportunităţilor
globalizării. Liderii de afaceri și experţii aleși din
cadrul membrilor globali ai ICC stabilesc atitudinea

mediului de afaceri privind politicile comerciale sau
de investiţii, dar și subiecte tehnice vitale. ICC se
bucură de o relaţie apropiată de colaborare cu
Organizaţia Naţiunilor Unite și cu alte organizaţii
interguvernamentale, printre care Organizaţia
Mondială a Comerţului și G20. ICC a fost fondată în
1919. Astăzi grupează sute de mii de companii
membre și asociaţii din 120 de ţări.

Pentru mai multe informaţii vizitaţi:
www.iccwbo.org/g20
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Probleme care așteaptă rezolvare

străine și autohtone realizate în anul
2011 și prevăzute să fie continuate în
anul 2012 în România, urmărite și în
programe guvernamentale și locale, se
ridică la cca 2,3 miliarde de euro.
Acest efort investiţional preconizează
realizarea a 9.300 locuri de muncă în
anul 2012. Alte 6.700 locuri de muncă
vor fi create prin investiţiile programate
în acest an.

Se preconizează că proiectele de
investiţii noi anunţate până în prezent
pentru anul 2012 se vor ridica la 1,44
miliarde de euro.

Investiţiile străine au cea mai mare
amploare, reprezentând aproape 90%
din valoarea totală a investiţiilor, adică
1,285 mld. euro. La acestea se
adaugă proiectele de investiţ i i
românești, în valoare de peste 152 mil.
euro, care vor crea cel puţin alte 640
noi locuri de muncă. Datele acestea
au multă probabilitate, deoarece ele
nu au la bază, contracte sau contacte
concrete. Sunt unele intenţi i
nematerializate încă cum ar fi Roșia
Montana, CupruMin, Gazele din șisturi
ș.a., care sunt în dezbateri publice și
respinse de populaţia zonelor afectate
de efectele negative asupra mediului
de tehnologiile propuse a se utiliza de
investitorii străini.

Aceste investiţii probabile sunt
susţinute cu insistenţa la nivelul cel mai
înalt de decizie din România, fără o
acoperire cu susţinerea specialiștilor
din economie, Academia Română și
mediul universitar. Rămâne ca timpul
să clarifice care este adevărul legat
de raportul dintre necesitate/ efect
economic și protecţia mediului pe
termen mediu și lung.
� Deficitul comercial a crescut în

primele două luni ale lui 2012
În primele două luni, importurile au

crescut într-un ritm superior
exporturilor, conducând la creșterea
deficitului comercial cu aproape 60%,
la 4,211 miliarde de lei echivalent a
970,2 milioane de euro, faţă de
aceeași perioadă a anului trecut, când
deficitul comercial a fost 2,651
miliarde lei.

Așa cum am specificat și mai înainte,
Uniunea Europeană este principalul
partener comercial al României , cu o
cotă de 73,9% din totalul importurilor
și 73,8% al exporturilor.

Exporturile FOB realizate în ianuarie-
februarie 2012 au totalizat 30,305
miliarde lei (6,98 miliarde euro), iar
importurile CIF au fost de 34,516
miliarde lei (7,95 miliarde euro).
Comparativ cu același interval din

2011, exporturile au crescut cu 2,5%
la valori exprimate în lei (0,6% la valori
exprimate în euro), iar importurile au
crescut cu 7,2% la valori exprimate în
lei (5,1% la valori exprimate în euro),
se arată în comunicatul INS.

Valoarea schimburi lor
intracomunitare de bunuri a fost de
22,358 miliarde lei (5,143 miliarde de
euro) la expedieri și de 25,499 miliarde
de lei (5,866 miliarde de euro) la
introduceri, reprezentând 73,8% din
total exporturi și 73,9% din total
importuri.

Diferenţele dintre dinamica calculată
pe baza valorilor exprimate în lei și
cele calculate în euro au fost
determinate de variaţia cursului
monedei naţionale faţă de euro, în
perioada analizată din anul 2012
comparativ cu perioada
corespunzătoare din anul 2011.

În aceeași perioadă analizată,
ponderi importante în structura
exporturilor și importurilor au fost
deţinute de grupele de produse mașini
și echipamente de transport (41,7%
la export și 34,2% la import) și alte
produse manufacturate (35,2% la
export și respectiv 30% la import).

În luna februarie 2012, exporturile
FOB au însumat 15,261 miliarde lei
(3,508 miliarde euro), iar importurile
CIF au însumat 17,486 miliarde lei
(4,019 miliarde euro).

Comparativ cu februarie 2011,
exporturile au crescut cu 1,9% la valori
exprimate în lei (au scăzut cu 0,4% la
valori exprimate în euro), iar
importurile au crescut cu 4,6% la
valori exprimate în lei (2,2% la valori
exprimate în euro).

Faţă de luna ianuarie 2012,
exporturile din februarie au crescut cu
1,4% la valori exprimate în lei (1% la
valori exprimate în euro), iar
importurile au crescut cu 2,7% la
valori exprimate în lei (2,3% la valori
exprimate în euro).

Deficitul comercial în luna februarie
a fost astfel de 2,225 miliarde lei
(511,7 milioane euro), mai mare cu
476,6 milioane lei (100,6 milioane
euro) decât cel înregistrat în februarie
2011.

Anul trecut exporturile au totalizat
45,01 miliarde euro, în creștere cu
20,5%, iar importurile au urcat cu
16,7% și au ajuns la 54,73 miliarde
euro, rezultând astfel un deficit de
9,72 miliarde euro, apropiat de cel din
2010.

Reţinem că exporturile în marea lor
deţinere sunt realizate de companiile
multinaţionale din ţară; din 100 de
exportatori, numai 3 sunt firme cu

capital integral românesc. Amintim că
două mari companii – Dacia, care și-
a redus activitatea datorită reducerii
exportului pe piaţa sa și compania
NOKIA, care la sfârșitul lui 2011 a
plecat definitiv din România, creând un
gol în exportul românesc de 1,5
milioane de euro
� Absorbţia fondurilor europene

sub semnul întrebării
Accelerarea absorbţiei fondurilor

europene pentru perioada următorilor
2-3 ani, este în continuare o măsură
urgentă pe care guvernul trebuie să o
ia în mod responsabil la toate nivelele
de decizie și execuţie. Angajamentul
luat de guvern, la presiunea
președintelui ţării, pentru acest an de
absorbţie a 6 miliarde de euro, nu are
acoperire în proiecte și nici nu emană
siguranţa și garanţia realizării de către
guvern.

Rata de absorbţie la sfârșitul lunii
martie a fost de 6,5%, cu o creștere
de 0,26% faţă de februarie și 1% faţă
de ianuarie. Noul Guvern s-a angajat
faţă de președintele ţării că la sfârșitul
anului aceasta să atingă nivelul de
minimum 20% al ratei de absorbţiei.

Cea mai scăzută rată o „realizează”
Ministerul Mediului care răspunde de
POS Mediu și are o absorbţie de
3,38%. Cele mai bune performanţe le
înregistrează Programul Operaţional
Regional cu 11,73%, dar care în acest
an nu are încă nicio raportare. Nici
POSDRU – administrat de Ministerul
Muncii a căror plăţi sunt suspendate
de CE de la Bruxelles nu a mai avansat
în prezent cu proiecte noi.

Așa stând lucrurile, se profilează că
anul 2013 va fi o mare provocare
pentru România când riscurile de
dezangajare vor fi foarte mari. România
riscă să piardă peste 30% din fondurile
alocate pentru perioada 2007-2013,
din cauză că nu va reuși să acceseze
fondurile până la sfârșitul anului viitor
și s-ar putea să mai avem și unele plăţi
suspendate din vari i motive de
procedură.

Problemele cele mai deosebite cu
care ne confruntăm în prezent sunt
legate de modul în care se realizează
achiziţiile publice și mai ales controlul
lor de către ministerele responsabile
și implicate în administrarea fondurilor
care au un termen limită convenit cu
CE și care este luna iunie a.c., drept
urmare a descoperirii de către Auditul
Comisiei Europene a unor nereguli ce
apar în achiziţiile publice, în detectarea
și prevenirea acestora. Aceste
controale trebuie să descopere și să
sancţioneze conflictele și interesele,
standardizarea l ic itaţ i i lor și
respectarea termenelor de decontare,
de către ordonatorii de plăţi, a sumelor
către beneficiari.



HERMES CONTACT 9

Acte normative publicate în

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

� ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 2 din. 2 din. 2 din. 2 din. 2 din

28 februarie 2012 28 februarie 2012 28 februarie 2012 28 februarie 2012 28 februarie 2012 pentru modificarea si

completarea Legii nr. 31/1990 privind

societatile comerciale (MO nr. 143 din 2

martie 2012)

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 54 din 13 martie 2012. 54 din 13 martie 2012. 54 din 13 martie 2012. 54 din 13 martie 2012. 54 din 13 martie 2012

pentru modificarea Schemei de ajutor de

minimis “Sprijinirea activitatilor economice

in vederea diversificarii economiei rurale si

a cresterii calitatii vietii in spatiul rural”,

aprobata prin Ordinul ministrului

agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 567/2008

(MO nr. 182 din 21 martie 2012)

� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 31 din 19 martie 2012 . 31 din 19 martie 2012 . 31 din 19 martie 2012 . 31 din 19 martie 2012 . 31 din 19 martie 2012 privind

aprobarea Ordonantei de urgenta a

Guvernului nr. 52/2011 pentru modificarea

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/

2006 privind functia de verificare a

aspectelor procedurale aferente procesului

de atribuire a contractelor de achizitie

publica, a contractelor de concesiune de

lucrari publice si a contractelor de

concesiune de servicii (MO nr. 190 din 23

martie 2012)

� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 41 din 19 martie 2012 . 41 din 19 martie 2012 . 41 din 19 martie 2012 . 41 din 19 martie 2012 . 41 din 19 martie 2012 pentru

aprobarea Ordonantei de urgenta a

Guvernului nr. 17/2011 privind

administrarea creantelor bugetare

reprezentand comisionul datorat, pana la

data de 31 decembrie 2010, de angajatori

inspectoratelor teritoriale de munca,

precum si pentru modificarea si

completarea unor acte normative in

domeniul sistemului asigurarilor pentru

somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

(MO nr. 190 din 23 martie 2012)

� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 218 din 23 martie . 218 din 23 martie . 218 din 23 martie . 218 din 23 martie . 218 din 23 martie 2012

pentru aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a prevederilor Ordonantei de

urgenta  a Guvernului nr. 64/2009 privind

gestionarea financiara a instrumentelor

structurale si utilizarea acestora pentru

obiectivul convergenta (MO nr. 193 din 23

martie 2012)

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 251 din 16 martie 2012. 251 din 16 martie 2012. 251 din 16 martie 2012. 251 din 16 martie 2012. 251 din 16 martie 2012

pentru modificarea si completarea

Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.030/

2009 privind aprobarea procedurilor de

reglementare sanitara pentru proiectele de

amplasare, amenajare, construire si pentru

functionarea obiectivelor ce desfasoara

activitati cu risc pentru starea de sanatate

a populatiei (MO nr. 196 din 26 martie 2012)

� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 167 din 13 martie. 167 din 13 martie. 167 din 13 martie. 167 din 13 martie. 167 din 13 martie

2012 2012 2012 2012 2012 pentru modificarea si completarea

Hotararii Guvernului nr. 622/2004 privind

stabilirea conditiilor de introducere pe piata

a produselor pentru constructii (MO nr. 197

din 26 martie 2012)

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 418 din 19 martie 2012. 418 din 19 martie 2012. 418 din 19 martie 2012. 418 din 19 martie 2012. 418 din 19 martie 2012

pentru aprobarea modelului si continutului

formularului (311) “Declaratie privind taxa

pe valoarea adaugata datorata de catre

persoanele impozabile al caror cod de

inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea

adaugata a fost anulat conform art. 153 alin.

(9) lit. a)-e) din Codul fiscal” (MO nr. 199

din 27 martie 2012 )

� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 54 din 19 martie 2011 . 54 din 19 martie 2011 . 54 din 19 martie 2011 . 54 din 19 martie 2011 . 54 din 19 martie 2011 privind

desfasurarea activitatilor de picnic (MO nr.

201 din 27 martie 2012)

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 61 din 26 martie 2012. 61 din 26 martie 2012. 61 din 26 martie 2012. 61 din 26 martie 2012. 61 din 26 martie 2012

privind autorizarea si controlul cultivatorilor

de plante modificate genetic si masuri

pentru asigurarea coexistentei plantelor

modificate genetic cu cele conventionale si

ecologice (MO nr. 211 din 29 martie 2012)

� CIRCULARA nrCIRCULARA nrCIRCULARA nrCIRCULARA nrCIRCULARA nr. 12 din 29 martie 2012. 12 din 29 martie 2012. 12 din 29 martie 2012. 12 din 29 martie 2012. 12 din 29 martie 2012

privind nivelul ratei dobanzii de referinta a

Bancii Nationale a Romaniei (MO nr. 213

din 30 martie 2012)

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 296 din 23 martie 2012. 296 din 23 martie 2012. 296 din 23 martie 2012. 296 din 23 martie 2012. 296 din 23 martie 2012

pentru modificarea si completarea

Procedurii privind evaluarea laboratoarelor

de analiza si incercari in activitatea de

constructii in vederea autorizarii, aprobata

prin Ordinul ministrului dezvoltarii

regionale si turismului nr. 1.497/2011 (MO

nr. 213 din 30 martie 2012)

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 277 din 19 martie 2012. 277 din 19 martie 2012. 277 din 19 martie 2012. 277 din 19 martie 2012. 277 din 19 martie 2012

pentru modificarea si completarea

Procedurii de autorizare a dirigintilor de

santier, aprobata prin Ordinul ministrului

dezvoltarii regionale si turismului nr. 1.496/

2011 (MO nr. 216 din 2 aprilie 2012)

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 275 din 26 martie 2012. 275 din 26 martie 2012. 275 din 26 martie 2012. 275 din 26 martie 2012. 275 din 26 martie 2012

privind aprobarea Procedurii de

reglementare sanitara pentru punerea pe

piata a produselor, materialelor,

substantelor chimice/amestecurilor si

echipamentelor utilizate  in contact cu apa

potabila (MO nr. 219 din 2 aprilie 2012)

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 385 din 22 martie 2012. 385 din 22 martie 2012. 385 din 22 martie 2012. 385 din 22 martie 2012. 385 din 22 martie 2012

privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile

pentru proiectele finantate in cadrul

Programului operational sectorial

“Cresterea competitivitatii economice”

(POS CCE) 2007-2013, axa prioritara 1 “Un

sistem de productie inovativ si ecoeficient”,

domeniul major de interventie 1.3

“Dezvoltarea durabila a

antreprenoriatului”, operatiunea

“Dezvoltarea structurilor de sprijin al

afacerilor de interes national si

international - poli de competitivitate” (MO

nr. 219 din 2 aprilie 2012)

� TTTTTABLOUL NAABLOUL NAABLOUL NAABLOUL NAABLOUL NATIONAL ALTIONAL ALTIONAL ALTIONAL ALTIONAL AL

ARHITECTILOR*) din 3 aprilie 2012ARHITECTILOR*) din 3 aprilie 2012ARHITECTILOR*) din 3 aprilie 2012ARHITECTILOR*) din 3 aprilie 2012ARHITECTILOR*) din 3 aprilie 2012

cuprinzand arhitectii si conductorii arhitecti

inscrisi in Ordinul Arhitectilor din Romania

pana la data de 29 februarie 2012 (MO nr.

222 din 3 aprilie 2012)

� CODUL din 30 martie 2012 CODUL din 30 martie 2012 CODUL din 30 martie 2012 CODUL din 30 martie 2012 CODUL din 30 martie 2012 drepturilor

si obligatiilor studentului (MO nr. 225 din 4

aprilie 2012 )

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 615 din 20 martie 2012. 615 din 20 martie 2012. 615 din 20 martie 2012. 615 din 20 martie 2012. 615 din 20 martie 2012

privind modificarea anexei la Ordinul

vicepresedintelui Agentiei Nationale de

Administrare Fiscala nr. 9.250/2006 pentru

aprobarea Normelor privind functionarea

Laboratorului vamal central si modalitatea

de efectuare a analizelor (MO nr. 225 din 4

aprilie 2012)

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 67 din 3 aprilie 2012 . 67 din 3 aprilie 2012 . 67 din 3 aprilie 2012 . 67 din 3 aprilie 2012 . 67 din 3 aprilie 2012 pentru

modificarea si completarea anexei la

Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii

rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului

de implementare, a conditiilor specifice si a

criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea

schemelor de plati nationale directe

complementare in sectorul zootehnic la

speciile ovine/caprine, in acord cu

reglementarile comunitare in domeniu (MO

nr. 231 din 6 aprilie 2012)

� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 261 din 3 aprilie 2012. 261 din 3 aprilie 2012. 261 din 3 aprilie 2012. 261 din 3 aprilie 2012. 261 din 3 aprilie 2012

pentru modificarea si completarea

Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Ordonantei de urgenta a

Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,

constatarea si sanctionarea neregulilor

aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor

europene si/sau a fondurilor publice

nationale aferente acestora, aprobate prin

Hotararea Guvernului nr. 875/2011( MO nr.

241 din 10 aprilie 2012)
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C.C.I. Maramureș - Busola dumneavoastră în afaceri !

• • • • • Din străinătate

Marţi 6 martie a.c  la Camera de Comerţ și Industrie Maramureș a avut loc o întâlnire între conducerea Camerei
și Dl Tomasz Suprowicz – președinte al Grupului CONSUS România.

Întâlnirea a vizat stabilirea principiilor unei viitoare colaborări pe linia asistenţei și consultanţei pe linie de finanţări
europene pentru firmele membre ale CCI Maramureș.

Colaborarea tripartită dintre CCI Maramureș - Consus România și firma de consultanţă Progress Advisory din Cluj,
va urmări informarea, consilierea și consultanţa firmelor din Maramureș în vederea accesării unor fonduri cât mai mari
din fondurile europene disponibile, de către companiile eligibile din judeţul nostru.

În aceeași zi s-a desfășurat și o întâlnire cu companiile eligibile din Maramureș - cărora le-au fost prezentate
condiţiile de accesare a programului POS CCE – cu termen limită de depunere a aplicaţiilor 31 mai 2012.

Colaborare în vederea accesării de fonduri europene

CERERI

CHINA

� Firmă din China cu 20 de ani
de dezvoltare și experienţă în
domeniul imobil iar, până în
prezent, grupul a exploatat mai
mult de 1,2 milioane de metri
pătraţi în industria imobiliară.
Proiectele de grup includ locuinţe
rezidenţiale, clădiri de birouri,
comerciale și terenuri de turism.
Solicită cooperare in Arte,educaţie,
turism, caritate, ospitalitate și a
investiţiilor financiare. (5377)

EMIRATELE ARABE UNITE

� Solicită pui întregi
congelaţi,1000-1400 grame,
ambalaţi individual în pungă de
plastic. Produsele sunt solicitate
pentru  piaţa din Irak. Preţul plătit
pentru produse similare importate
din alte ţări este de 1,10- 1,20
Euro/kg. (5378)
� Solicită panouri din lemn.

(5384)
FRANTA

� Solicită tâmplărie din PVC,
aluminiu, lemn sau mixt (aluminiu
+  lemn).Firma franceză lucrează

cu dezvoltatori imobliari din nordul
Franţei și dorește identificarea de
parteneri români serioși, care pot
livra produse de calitate în cadrul
unor contracte pe termen lung
(5383)

GRECIA

� Firmă care se ocupă de
import și distribuţie combustibili
solizi, dorește să importe lemn de
foc, brichete, peleţi și cărbuni de
foc.  (5379)
� Solicită scaune din lemn -

nefinisate. Deși are propriile
capacităţi de producţie,  firma
solicitantă dorește să importe
produse primare la care să adauge
numai f inisajele (vopsitorie,
tapiţerie etc).  (5380)
� Solicită butoaie din lemn noi

și uzate. Firma solicitantă deţine
un depozit de butoaie în Atena și
este cunoscută ca un important
distribuitor pentru producătorii
greci de vinuri. (5385)

PORTUGALIA

� Solicită sacouri pentru bărbaţi
și femei. (5381)

UNGARIA

� Dorește import lemne de foc.
(5382)


