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Curs MANAGER PROIECT
La solicitarea agenţilor economici, Camerei de Comerţ și Industrie

Maramureș a lansat în data de 23 aprilie 2012 un nou curs autorizat de
către Autoritatea Naţională pentru Calificăti – Manager Proiect (COD
COR 242101).

Cursul se adresează tuturor celor interesaţi de domeniul
managementului de proiect, respectiv persoanelor dornice să își

îmbunătăţească activitatea, indiferent de domeniu, prin acumularea
de cunoștinţe și dobândirea de abilităţi care să îi permită o mai bună
planificare, implementare și monitorizare a activităţii proprii.

În cadrul cursului sunt abordate teme privind dezvoltarea unui
proiect, identificarea surselor potenţiale și obţinerea finanţării,
gestionarea resurselor umane, materiale și financiare implicate în
proiect. De asemenea sunt prezentate aspecte referitoare la analiza
fiecărei etape de implementare, identificarea riscurilor apărute sau
potenţiale inclusiv găsirea de soluţii pentru a micșora impactul acestora,
planificarea și derularea procedurilor de achiziţii, evaluarea și
raportarea periodică, coordonarea și motivarea resurselor umane
implicate, asigurarea unei comunicări eficiente și a unei calităţi
adecvate a proiectului implementat.

Competenţele specifice obţinute în urma absolvirii cursului:
*Stabilirea scopului proiectului; *Stabilirea cerinţelor de management
integrat al proiectului; *Planificarea activităţilor și jaloanelor proiectului;
*Gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaţionale pentru proiect;
*Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect; *Managementul
riscurilor; *Managementul echipei de proiect; *Managementul
comunicării în cadrul proiectului; *Managementul calităţii proiectului”.

La curs au fost înscrise 12 de persoane care vor participa la
examenul final în data de 15 mai 2012.

Trăim într-o epocă în care nu mai este
profitabilă pregătirea profesională
unilaterală. Omul secolului XXI trebuie să
dispună de un portofoliu de virtuale
proiecte de dezvoltare personală și
profesională. Tânărul se poate găsi la
“răscruci” de drumuri, se poate confrunta
cu mai mulţi “viitori posibili”... și prin urmare,
cu multiple alegeri de făcut. Este perimată
ideea alegerii unei profesiuni unice,
definitive. Mediul socio-profesional actual
presupune o permanentă schimbare de
ritm și de orientare. O reajustare a
identităţii personale la identitatea
profesională. și invers. Astăzi, omul și
profesiunea se dezvoltă împreună. Capătă
sens laolaltă și dobândesc o identitate
complexă și unitară. Departe de a deveni
doar ceea ce face, omul contemporan are
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șansa de a face ceea ce este. Ceea ce
înseamnă mult mai mult: descoperirea
propriei personalităţi și gestionarea
adecvată a resurselor ei.

În perioada 3 – 4 aprilie 2012, sub
îndemnul „Alege-ţi drumul!...” și având ca
suport Excelenţa ca Atitudine, s-a
desfășurat la Baia Mare Târgul Ofertelor
Educaţionale – acţiune de succes, iniţiată
și organizată de Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș, Inspectoratul Școlar
Judeţean și Centrul Judeţean de Resurse și
Asistenţă Educaţională Maramureș.

Elementul de noutate al ediţiei Târgului
Ofertelor Educaţionale din acest an l-a
reprezentat prezenţa unităţilor de
învăţământ ce au cuprins în planul de
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Ce lăsăm
moștenire!

În fiecare zi mediile de informare ne
aduc vești pe care nu am dori să le mai
primim. Se scurge patrimoniul nostru
naţional. Pierdem, prin înstrăinare,
pământul agricol lăsat moștenire de
părinţi și străbunici, prin vânzări ilegale.
Pierdem din avuţiile naturale păstrate cu
chibzuire de înaintașii noștri – bogăţiile
solului și subsolului – minerale utile și
minereuri preţioase – aur, argint, cupru,
întreg tabloul lui Mendeleev, uraniul,
petrolul, gazul natural, pădurile date și
înstrăinate, din care nimic pentru poporul
român, dar cu mare interes pentru unii
parlamentari și guvernanţi ai ţării care
s-au perindat și s-au ocupat, de-a lungul
a două decenii, cu împrăștierea averii
naţionale.

În istoria noastră, începând cu
ocuparea Daciei de către armatele
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romane, continuând cu jaful popoarelor
migratoare, a turcilor, a fanarioţilor, a
imperiilor înconjurătoare, a armatelor de
ocupaţie germană, maghiară și rusă din
primul și al doilea război mondial, toţi au
luat, și-au însușit prin forţă și jaf ce au avut
mai de preţ și mai bun popoarele dac și
român. Au furat, dar tot a mai rămas destul
în urma lor. A rămas, în primul rând, un popor
sărăcit, care a avut de suferit, a fost lipsit
secole de-a rândul de folosirea bogăţiilor
care le aparţineau, lăsate de Dumnezeu pe
teritoriul său.

Am zis că a mai rămas destule, ca să vină
anul 1990, când a început sărăcirea poporului
român, prin înstrăinare, distrugere, furt și
lăcomie a celor ce s-au perindat la putere și
care au devenit peste noapte „oameni de
afaceri”, „miliardari de carton”,
„revoluţionari”, care ne-au adus
„bunăstarea” și „libertatea” din care ei se
înfruptă, din „cașcavalul” care se cheamă
România.

Singuri sau  în „grupuri de interese”, una
spun și alta fac, promovând ideea unei
economii de piaţă prospere și aducătoare
de beneficii pentru poporul minţit și „hrănit”
de promisiuni deșarte. Structurile mafiote
și corupte au cuprins, ca un cancer
generalizat, întreaga viaţă politică,
economică și socială, transformând
România, dintr-un stat european, într-unul
bananier, din lumea a treia, menţinând în
continuare statutul de ţară în curs de
dezvoltare, în termeni moderni – ţară
emergentă.

Ţara pe care o lăsăm moștenire urmașilor
noștri – copii și nepoţi – este golită de
bogăţiile sale naturale și de avuţia
naţională. Mai mult, le lăsăm o ţară golită
de oameni, care au emigrat, forţaţi de
oameni politici, inclusiv de cei care se
erijează în salvatori ai poporului român.

În prezent avem două Românii. Una a celor
ce ne conduc și care se îmbogăţesc pe zi ce
trece și România celor care au luat drumul
pribegiei sau au rămas în săraca ţară.
Aceste Românii merg în paralel,
îndepărtându-se din ce în ce mai mult.

Dar, ca moștenirea să fie și mai sărăcită,
o lăsăm urmașilor plină de  datorii.

Despre aceste datorii financiare făcute
cu sau fără interes de mai marii care ne
conduc vom scrie în continuare.

Aveam la sfârșitul anului trecut o datorie

externă de 98,4 miliarde de euro. Această
sumă uriașă a fost realizată de guvernul ţării,
în cea mai mare parte, în cei 5 ani de când
suntem membrii ai Uniunii Europene.

Cum am ajuns să realizăm această mare
datorie? Puteam să evităm împrumuturile
acestea, care pun în spatele fiecărui cetăţean
român peste 5.100 de euro sau peste 25.000
de euro pentru românul contribuabil?

Dacă conducătorii noștri aveau minimum
de răspundere politică faţă de soarta ţării,
trebuiau să apeleze și să atragă fluxuri de
capital care să nu genereze datorie externă,
adică investiţii străine directe, transferuri
private de capitaluri sau fonduri europene.
Dar, grijulii noștrii „experţi” în problemele
financiare, care ne conduc ţara, fără să aibă
priceperea cuvenită profesională, au apelat
la fonduri generatoare de datorie externă,
care a fost creată din datoria privată și din
cea guvernamentală.

Numai în cei 5 ani de când ţara este
membră a UE, România s-a împrumutat cu
57 miliarde de euro. Tot în această perioadă
de timp s-au adus în ţară cca. 50 miliarde de
euro care au fost realizaţi din investiţii directe,
exporturi și ceva fonduri europene, balansând
oarecum creditele private și de stat.

De reţinut pentru cititori, că 70 de miliarde
de euro – cca. 70,2% din datoria externă,
aparţin băncilor și companiilor care s-au
împrumutat de pe piaţa externă, mai ales
de la firmele și băncile mamă.

Dacă ne localizăm la împrumutul de la
FMI, UE și BM, 9 miliarde de euro sunt
datoria pe seama BNR și restul pe seamă
guvernului român, direct, dar circulaţi pe
traseul FMI-BNR-guvern-bănci comerciale-
guvern, care a făcut să crească datoria
publică cu cheltuielile bancare, la care se
adaugă cele cauzate de schimb valutar.

Datoria aceasta de aproape 100 de
miliarde de euro, în comparaţie cu ţări ca
Italia, Spania, Portugalia și Grecia, după unii
conducători, este o sumă acceptabilă pentru
România, atunci când raportăm datoria
publică la PIB. Însă când se raportează la
puterea economică a ţării și a monedei
naţionale, aceasta este apăsătoare pe
termen lung pentru cetăţeanul român și leu
românesc.

Aceste împrumuturi generatoare de
datorie externă le vom resimţi în dezvoltarea
economiei noastre mulţi ani de acum încolo,
poate și urmașilor le mai lăsăm ceva din
aceasta.

Erau oare necesare aceste împrumuturi,
mai ales cele de la FMI, UE și BM? Părerea
unor analiști în probleme de finanţare este,
citez „nu era necesar, se pare că ţara noastră
a fost obligată să ia acest împrumut pe
termen scurt, având în vedere perspectiva
bună și promiţătoare a evoluţiei economiei
pe termen mediu și lung”. Greșeala politică
a fost că acest împrumut a fost însoţit de o
politică drastică de austeritate. Acest punct
de vedere este confirmat de un document al
FMI publicat în martie a.c. și, care explică,
profesional, greșelile făcute de guvernul
ţării și conducerea statului.

Raportul FMI spune că „ajustarea fiscală
din România, putea fi făcută gradual, ceea
ce ar fi avut un impact mai redus asupra
evoluţiei și creșterii economiei, mai ales
ţinând cont de nivelul redus al datoriei
publice. Mai exact, tăierile salariale de 25%,
reducerea ajutoarelor sociale sau creșterea
nejustificată cu 5% a TVA. Toate acestea
puteau fi evitate”.

În continuare raportul FMI arată că „în
2010, guvernul a introdus măsuri fiscale
radicale pentru a combate efectele
contracţiei economice, mai profunde decât
se estimase, măsuri care au contribuit la
scăderea producţiei economice. Măsurile,
majoritatea în domeniul cheltuielilor publice,
în scopul de a reduce cheltuielile la nivelul
din 2007, au condus la reducerea inclusiv cu
8% a numărului de angajaţi din sectorul
public. Toate aceste măsuri drastice au
asigurat atingerea obiectivelor din
programul de austeritate, dar care au
întârziat revenirea creșterii economice atât
de necesară pentru redresarea economică
și financiară a ţării”.

Atunci se naște întrebarea – ce interese
majore și urgente au stat la baza deciziei de
a ne împrumuta cu peste 20 de miliarde de
euro de la FMI, UE și BM, dacă acești bani
au ajuns la BNR și guvern și indirect la
băncile comerciale străine din România?
Niciun euro nu a ajuns la întreprinderile
românești și mal ales la IMM, așa cum
trebuiau să fie destinaţi.

Cine a hotărât și în numele cui să facem
acest împrumut care a îndatorat și mai mult
viitorul ţării?

România nu avea nevoie de această
creștere nejustificată a datoriei publice care
a mărit și mai mult vulnerabilitatea
economică și financiară a ţări, prin
îndatorarea externă excesivă și alocarea
defectuoasă, greșită a resurselor proprii și
atrase, pentru umplerea unor găuri negre
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școlarizare clase de învăţământ profesional.
Cu o tradiţie îndelungată, Târgul Ofertelor Educaţionale se

adresează în egală măsură elevilor de clasa a VIII-a și a IX-a,
diriginţilor, părinţilor – toţi actori implicaţi responsabil în decizia
de carieră a tinerilor noștri, în beneficiul acestora și al societăţii.
Consilierea carierei este un proces educativ care urmărește
construirea de competenţe ce permite tinerilor să mobilizeze, să
aplice și să integreze cunoștinţele achiziţionate în școală în
situaţii diverse, complexe și imprevizibile.

Ni s-au alăturat în acest an un număr de 17 unităţi de învăţământ,
alături de alte instituţii și organizaţii culturale și de învăţământ
superior: Fundaţia Tineri pentru Tineri – filiala Maramureș, Direcţia
Judeţeană pentru Tineret și Sport, Editura Okian, Fundaţia Pro –
Dance, Universitatea de Știinţe
Agricole și Medicina Veterinara
Cluj; Facultatea de Știinţe și
Ingineria Mediului din cadrul
Universităţii Babeș Bolyai Cluj
Napoca; Facultatea de Chimie si
Inginerie Chimica din cadrul
Universităţii Babeș Bolyai Cluj
Napoca Universitatea de Vest
„Vasile Goldiș” va fi prezenta
prin filiala din Baia Mare și firma
de consultanţă educaţională nr
1 în România, Integral Programe
Educaţionale

Urmare din pag. 1 Tuturor instituţiilor prezente și generoșilor noștri parteneri – calde
mulţumiri, cu speranţa unor colaborări viitoare.

Pe parcursul celor două zile dedicate acţiunii, elevii care au
vizitat standurile expuse în cadrul Târgului Ofertelor Educaţionale
au beneficiat de activităţi/sesiuni de autocunoaștere și dezvoltare
personală, realizate de către echipa de consilieri școlari ai
Centrului Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională
Maramureș precum și de o mini – bursă a locurilor de muncă.

Totodată în cadrul târgului am organizat și un seminar practic în
care Integral Programe Educaţionale a oferit elevilor, părinţilor și
profesorilor instrumente practice pentru selecţia programului de
studiu potrivit. Au fost prezentate criteriile care trebuie luate în
considerare în alegerea unei universităţi în străinătate sau a unui
liceu de elita, precum și procesul care trebuie urmărit pentru a
crește șansele de admitere la universitatea dorită. In cadrul

seminarului au fost prezentate
oportunităţile de burse sau de
împrumuturi studenţești de care
pot beneficia studenţii români,
precum și informaţii uti le
referitoare la condiţiile de viaţă,
cazare în campusurile
universitare.

Participanţii interesaţi au
parcurs pas cu pas, toate
etapele alcătuirii unui dosar de
admitere și au aflat care sunt
cele mai noi tendinţe în
învăţământul european.

Cum poţi să obţii o sentinţă definitivă în maxim 5 luni?
Răspuns: Apelând la soluţionarea litigiilor prin procedura

arbitrajului comercial.
Arbitrajul comercial ca procedură legală, alternativă de soluţionare

a litigiilor civile și comerciale pune la dispoziţia justiţiabililor o
procedură simplificată, accelerată și mai ieftină de obţinere
a unui titlu executoriu în vederea recuperării creanţelor .
Premisa apelării la procedura arbitrajului comercial este încheierea unui
contract civil (vânzare, închiriere etc.) sau comercial în care părţile
inserează următoarea clauză arbitrală:

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

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

Pot fi soluţionate prin procedura arbitrajului comercial litigiile
comerciale (care decurg din contractele comerciale sau din alte raporturi
juridice comerciale arbitrabile), litigiile civile (litigiile care decurg
din contractele civile sau din alte raporturi civile arbitrale), litigiile

interne (dintre justiţiabilii români sau cele izvorâte din raporturile
juridice care nu conţin elemente de extraneitate) și litigiile
internaţionale (care decurg din raporturi juridice de comerţ internaţional
sau din raporturi juridice civile cu elemente de extraneitate).

Avantajele procedurii arbitrajului comercial sunt:
1. soluţionarea rapida si definitiva a litigiului: termenul maxim in

care se da o hotărâre arbitrala este de 5 luni la arbitrajul intern si 9 luni
la arbitrajul internaţional.

2. cheltuielile arbitrale reduse - taxele arbitrale sunt mai mici decât
taxele de timbru si se plătesc o singura data.

3. părţile au posibilitatea de a-si desemna ele însele arbitrii ce vor
soluţiona litigiul, raportându-se la profesionalismul, probitatea morala,
specializarea acestora. De reţinut ca arbitrii desemnaţi sunt independenţi
si imparţiali in îndeplinirea atribuţiilor lor si nu au calitatea de
reprezentanţi ai parţilor in litigiu.

4. soluţionarea litigiului, dosarul, inclusiv hotărârea arbitrala sunt
confidenţiale, nici o persoana străina nu are acces la dosar fără acordul
scris al parţilor.

5. Hotărârea arbitrala:
- este definitiva si obligatorie pentru părţi nu este supusa apelului,

singura cale de atac admisa este acţiunea in anulare;
- are efectele unei hotărâri judecătorești;
- se executa de buna voie, dar este susceptibila de executare silita, in

cazul când executarea nu se îndeplinește de buna voie.
Informaţii suplimentare la sediul Camerei de Comerţ si Industrie

Maramureș, Baia Mare, bd. Unirii, nr. 16, et. 3, cam. 10 sau la tel.
0262 221510, 0362 405302. Persoana de contact: Dumitru Claudia.
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cauzate de lăcomia sistemului bancar.
Aveam nevoie de stimularea creșterii
economice prin economisiri interne a
cheltuieli lor publice exagerate și
nejustificate și nu prin împrumuturi externe.

Datoria statului la sfârșitul anului 2011
către băncile comerciale, inclusiv dobânda
percepută de acestea, se ridică la 19,4
miliarde de euro. Mai exact, pentru că nu
dispune de rezerve în trezorerie, statul
trebuie să plătească băncilor 10 miliarde de
euro. Aceste împrumuturi sunt necesare
pentru continuarea rostogolirii creditelor
create, acumulând noi și noi dobânzi.

Urmarea și efectul acestor credite
nejustificate, este că statul român, adică
noi, se va împrumuta, în acest an, de la
băncile comerciale din ţară mai mult decât
a  făcut-o în 2011, deoarece cea mai mare
parte din creditele luate sunt necesare, în
special, pentru rostogolirea împrumuturilor
contractate în general cu FMI, UE și BM.

Cele 10 miliarde de euro luate credit de
la Bănci se vor adăuga celor 15 miliarde de
euro necesare pentru achitarea
împrumuturilor scadente în acest an și
finanţarea deficitului bugetar.

Șeful statului, în orice ocazie în care face
analiza situaţiei economice și financiare a
României,  caută să o prezinte ca
performantă și că suntem statul cu cea mai
mică datorie pe cap de locuitor. Dar,
niciodată nu s-a comparat această datorie
publică în contextul dezvoltării generale a
României, în context cu alte ţări ale UE.
Exceptând vecina noastră, săraca Bulgarie,
venitul pe cap de locuitor comparat cu datoria
pe cap de locuitor sau locuitor activ, gradul
de dezvoltare a infrastructurii din ţările UE
în comparaţie cu ţara noastră, procentul
crescut de emigrare a populaţiei române,
starea falimentară a agriculturii din România
care nu este în stare să satisfacă consumul
și cererile interne și externe de produse
agricole și agroindustriale, creșterea
gradului de sărăcie a populaţiei din ţara
noastră, care este cel mai ridicat din UE,
toţi acești indicatori ne aruncă în subsolul
topului comunitar.

Când vom pune acești indicatori în corelare
cu datoria ţării, vom constata, și noi și domniile
lor, politicienii și guvernanţii, că România este
pe ultimul sau penultimul loc la principalii
indicatori de eficienţă economică și socială
și la toţi indicatorii macroeconomici.

În momentul de faţă, datoria publică a
României este de 35,6% din PIB, ea este
sub pragul de 60% din PIB, impus de criteriile
de convergenţă de la Maastricht. Comparată
cu datoria publică a Poloniei de 53,3% din
PIB, simplu și la prima vedere, putem afirma
că stăm bine. Fals! În timp ce România se
chinuiește să obţină o creștere economică
de 0,1-1,5%, Polonia nu a cunoscut
contracţia economiei în anii 2009-2011 și
nici în prezent, având cea mai mare creștere
economică în UE. (mai detaliat despre
experienţa Poloniei în alt editorial)

La sfârșitul anului 2008, an al începutului
crizei economice, care s-a resimţit și în
economia noastră, datoria publică a fost de
19,4% din PIB, nivelul acesteia, în următorii
trei ani s-a dublat.

Și din această comparaţie rezultă că
luarea împrumutului de la FMI, UE și BM
pentru a redresa economia nu a ajutat ieșirea
din criză și recesiune a României. Începerea
creșterii economice, combinată cu cel mai
drastic program de austeritate, nu a avut
efectul pozitiv scontat, în economia
românească, în următorii trei ani.

Cei care au câștigat din „priceperea”
administrării împrumuturilor înrobitoare au
fost, în afara BNR, care este garantul
stabilităţii leului și al raportului acestuia cu
valutele importante, băncile comerciale,
care s-au bucurat de binefacerile acestora
pentru acoperirea găurilor negre cauzate de
lăcomia și greșitul management.

Astfel, dacă în ianuarie 2009, guvernul se
împrumuta de la bănci cu cca. 22 miliarde
de lei, în decembrie 2010, împrumutul se
tripla, iar în ianuarie 2012 să atingă nivelul
de 74 miliarde de lei. Aceste împrumuturi
contractate de statul român de la bănci au
avut ca efect creșterea datoriei publice, dar,
în același timp, a îndepărtat interesul
creditului bancar pentru IMM. Acestea nu
au mai putut accesa împrumuturi cu „lei
ieftini”. Băncile nu mai aveau nevoie de
acești clienţi, nu mai erau interesante pentru
ele, deoarece statul și depunătorii persoane
fizice le asigurau derularea afacerilor
bancare.

În condiţi i le unei profunde crize
economice și financiare din UE, cauzată de
blocajele economice din ţările lor, cum este
Italia, Grecia, Spania ș.a.,  situaţia
împrumuturilor în special pe termen scurt și
mediu, face ca finanţarea datoriei publice
să fie tot mai grea și cu costuri mult mai

ridicate, mai ales pe termene scurte. De
aceea, se pare că se modifică strategia de
rostogolire pe termen scurt, contractată în
2011 pe perioade scurte și scumpe, acum se
preferă instrumentele cu maturităţi situate
între doi și cinci ani.

Orizontul viitorului nostru financiar și al
declanșării creșterii economice, este destul
de neclar. Cu politici de dezvoltare
economică făcute cu amatorism și cu interes
politic nu vom reuși să ne redresăm, să
intrăm în rândul unei dezvoltări și creșteri
economice durabile, care să asigure de lucru
românilor din ţară și revenirea celor de pe
meleagurile străine, care să asigure nevoile
financiare din domeniul social – salarii,
pensii, ajutoare decente, și din domeniile
strategice de dezvoltare a ţării  –
învăţământul, sănătatea, asigurarea
securităţii și siguranţei naţionale, inclusiv a
armatei, cu fonduri sigure și îndestulătoare
la nivelul cel puţin mediu al UE.

Să mărim gradul de solidaritate de la
nivelul  cel  mai înalt  al  statului ,  a
instituţiilor publice, guvern, parlament,
administraţii regionale și locale, biserică
care să se manifeste nu numai în situaţii
limită, când efectul solidarităţii este
minimal și pe termen scurt. „Orice minune
la noi ţine trei zile”, zice un proverb care
este de mare adevăr și actualitate. A trecut
evenimentul care ne-a mobilizat, am uitat
de solidarităţile și obligaţiile impuse de
acesta.

Trebuie să începem să gândim viitorul ţării
de jos în sus și invers, începând din familiile
noastre până în marea familie care este
naţiunea română. Statul și patronii să
plătească munca cinstită. Să ne obișnuim
să ne achităm datoriile faţă de stat și de
creditori, atât cele material financiare, cât
și cele morale.

Să încercăm să învăţăm copii de mici, cu
munca, să înveţe să-și gospodărească
mijloacele de trai, să fie participanţi la viaţa
familiei, să nu fie numai consumatori de
bunuri, să devină creatorii lor. Să luăm
atitudine faţă de risipa bunurilor proprii sau
cele publice și private.

De ce toate aceste cerinţe? Pentru că se
simte că actuala generaţie care conduce,
nu are nici obligaţia și nici nu își asumă
răspunderea exemplului pentru viitoarele
generaţii. Sunt mulţi oameni de afaceri, de
la cei mici până la miliardari, care nu fac
copiilor lor educaţia pentru munca cinstită
și viaţa socială corectă. Sfidează, la fel ca
părinţii lor pe cei care nu sunt în clasa lor
socială.

Urmare din pag. a 2-a
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Camera de Comerţ și Industrie Maramureș găzduiește un CENTRU
DE INFORMARE, CONSILIERE ȘI MEDIERE A MUNCII, punct de lucru BAIA-
MARE, al Camerei de Comerţ și Industrie Bistriţa-Năsăud care
implementează, în calitate de beneficiar, proiectul strategic “Regions

for Jobs”,

Proiectul este finanţat din Fondul Social European prin POSDRU și
obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea capacităţii de
ocupare a șomerilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de
muncă aplicând un sistem de măsuri  cu caracter activ și inovator.

Grupul ţintă al proiectului este format din șomeri, persoane inactive
și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dar sunt vizaţi în mod
special șomerii de lungă durată (mai mult de 12 luni) și, mai ales,
șomerii de lungă durată tineri (vârsta între 16 și 24 ani, șomeri mai
mult de 6 luni)

În vederea creșterii angajabilităţii, beneficiarii proiectului nostru sunt
îndrumaţi spre cursuri de iniţiere prin care își dezvoltă abilităţi și
competenţe necesare pe piaţa muncii. Cursurile la care beneficiarii
aparţinând grupului ţintă pot participa sunt:

- Competenţe antreprenoriale – iniţiere
- Competenţe informatice – iniţiere și web-design
- Comunicare în limba engleză / germană - nivel începător / avansat
- Vânzător

Toate cursurile sunt GRATUITE.
Absolvenţii vor intra în posesia unui certificat de absolvire recunoscut

de Ministerul Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale și Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului și Sportului. Participanţii eligibili pot obţine, la
cerere, subvenţii pentru participarea la aceste cursuri.

Alte servicii gratuite pentru potenţialii beneficiari:
- Serviciile de mediere a muncii oferite prin proiect pun în legătură

angajatorii cu persoanele din grupul ţintă, și sunt adaptate nevoilor
acestora. Ele includ o evaluare a abilităţilor, evidenţiind punctele tari și
cele slabe ale persoanei și Planuri Personalizate de Mediere care vin
să diminueze efectul punctelor slabe identificate.

- certificare a competenţelor în domeniile: Lucrător comercial;
Zidar-Pietrar-Tencuitor; Dulgher-Tâmplar-Parchetar; Ospătar
(Chelner); Cameristă.

- serviciile de mentoring, alături de activităţile de consiliere, stau la
baza dezvoltării competenţelor beneficiarilor privind angajarea într-o
afacere proprie.

Informaţii suplimentare: CENTRUL DE INFORMARE, CONSILIERE

ȘI MEDIERE A MUNCII BAIA-MARE aflat la sediul Camerei de Comerţ

și Industrie Maramureș, Baia Mare, Bd. Unirii nr. 16, et. 3, cam. 9.
Persoană de contact: Mihail MĂRĂȘESCU, tel. 0262 221510, 0733
900212. www.regionsforjobs.ro.

Servicii și cursuri gratuite pentru șomeri și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă

Responsabilitatea Socială a Întreprinderilor - CAZURI DE BUNĂ PRACTICĂ
Așa cum am informat în numărul anterior al buletinului nostru informativ, CCI Maramureș împreună cu Camera de Comerţ și Industrie

a României a organizat în 30.03.2012, un FORUM - DEZBATERE privind Responsabilitatea Socială a Întreprinderilor. În cadrul forumului
au fost prezentate mai multe cazuri de bună practică în acest domeniu pe care le sintetizăm în paginile buletinului nostru.

În numărul din această lună vom începe cu sinteza prezentării făcută de doamna Mihaela GRIB

EAEAEAEAEATON ELECTRO PRODUCŢIE S.RTON ELECTRO PRODUCŢIE S.RTON ELECTRO PRODUCŢIE S.RTON ELECTRO PRODUCŢIE S.RTON ELECTRO PRODUCŢIE S.R.L. - Responsabilitate socială.L. - Responsabilitate socială.L. - Responsabilitate socială.L. - Responsabilitate socială.L. - Responsabilitate socială
“Responsabilitatea socială este o parte

a culturii noastre Eaton și o valoare
integrantă a modului în care ne desfășurăm
activitatea.”

Nimic nu este mai important pentru
succesul afacerii noastre decât respectarea
valorilor etice. In tot ceea ce facem suntem
ghidaţi de valorile etice: respectarea legii,
integritatea înregistrărilor și raportării
rezultatelor f inanciare, respectarea
drepturi lor omului , l ivrarea calităţi i ,
concurenţa etică, respectarea diversităţii
și practici corecte de angajare, evitarea
conflictelor de interese, protejarea
bunurilor și a informaţiilor, mediul
înconjurător, sănătatea și
securitatea.

· Adoptăm un comportament
etic prin respectarea Codului de
Etică, a valorilor și filozofiei Eaton.
In fiecare an, toţi angajaţi i
participă la traininguri interne
despre principiile etice, valori
și filozofie.

· Ne respectăm angajaţii prin
crearea unui mediu de lucru
plăcut, sănătos și sigur, bazat pe
respect, încredere și demnitate,
comunicăm deschis și onest cu

aceștia, le oferim posibilitatea de a-și spune
părerile, problemele de zi cu zi în timpul
audienţelor și prin cutiile de sugestii puse
la dispoziţia lor, îi perfecţionăm și îi instruim
în fiecare an prin diferite cursuri în
colaborare cu alte instituţii sau societăţi.

· Ne respectăm furnizorii și clienţii,
oferindu-le la timp servicii și produse de
calitate.

· Ne pasă de comunitatea în care trăim
și muncim, investind timp si bani în programe
care fac diferenţa în vieţile altora. Ne
implicăm activ în comunitate prin colinzi
oferite de către Corul Eaton în fiecare an

în preajma sărbătorilor de iarnă caselor de
bătrâni, orfelinatelor, pentru a le aduce un
zâmbet și bucurie în sufletele lor, cadouri
oferite copiilor de la școala cu dezabilităţi
Gârdani, dotarea Centrului Medical de
Permanenţă Farcașa cu mobilier adecvat, cu
aparatură medicală necesară, materiale
medicale, dotarea ambulanţei de pe raza
comunei Fărcașa cu echipament medical de
urgenţă, susţinerea activităţilor în domeniul
medico-sanitar, susţinerea echipei locale
de fotbal Eaton Fărcașa, promovarea
talentelor locale.

· Protejam mediul prin participarea la
acţiuni de ecologizare, participare
în programul “Let’s do it Romania!”,
plantare copaci – participare în
proiectul “Contează ce respiri”,
amenajare de parcuri și locuri de
joacă pentru copii, colectarea
selectivă a deșeurilor.

· Sprijinim activităţile știinţifice
prin donaţii pentru laboratoare,
sponsorizări pentru diferite
manifestări șt i inţ i f ice, oferim
posibilitatea elevilor, studenţilor
de a vizita fabrica noastră și a
cunoaște mai bine produsele pe
care le fabricăm.
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Camera de Comerţ si Industrie Maramureș vine
în întâmpinarea oamenilor de afaceri din

Maramureș și din străinătate, ce doresc, atât
înfiinţarea de societăţi comerciale, filiale,
sucursale, ONG, PFA, întreprinderi individuale
și familiale, documentaţii pentru modificarea
actelor constitutive ,  dar și  consultanţă
legislativă, în materie contractuala, oferind servicii

de consultanţă de specialitate de calitate și la
preţuri minime.

Cel mai scurt drum de la idee la afacere! În doar
3 pași!
1. Dvs. contactaţi Camera de Comerţ si Industrie

Maramureș
2. Noi pregătim documentaţia

3. Dvs. semnaţi si noi înregistram documentele

De ce Camera de Comerţ si  Industrie
Maramureș?
Pentru ca apelând la serviciile de informare -
documentare comerciala oferite de Camera de

Comerţ si Industrie Maramureș beneficiaţi de
servicii de calitate pentru înfiinţarea firmei dvs, dar

nu numai atât, deoarece ne-am propus sa facem
mai mult.

Suntem alături de dvs si după înfiinţarea firmei!

Acum puteţi beneficia de:
Asistenta de specialitate
Personalul nostru va acorda consultanta de
specialitate pentru înfiinţarea firmei, modificarea

actului constitutiv, consultanta privind regimul
contractelor comerciale, modele de contracte,

legislaţie si consultanta generala de afaceri.

Scurtarea timpului de rezolvare a problemelor
dvs.
Puteţi  beneficia de serviciile noastre profesioniste
ori de cate ori ne veţi contacta si într-un termen

foarte scurt specialiștii noștri va oferă soluţii si
consultanta de care aveţi nevoie.

CONSULTANŢĂ DE SPECIALITATE PENTRU

OAMENII DE AFACERI

Soluţii potrivite nevoilor dvs. în cadrul unor relaţii
de colaborare permanente
Consultanţii noștri, pentru o mai buna cunoaștere
a situaţiei fiecărui client in parte, analizează

problemele dvs., va oferă soluţii adaptate cerinţele
si nevoilor dvs. și veţi putea beneficia de serviciile

profesioniste ale aceleiași persoane, ori de cate
ori ne veţi contacta, asigurând astfel continuitate

si o relaţie de colaborare permanenta.

Protejarea intereselor dvs.
Reprezentantul nostru va acorda consultanta cu

privire la forma contractelor pe care le semnaţi cu
partenerii dvs. de afaceri, sau va poate proteja

interesele asistându-va in negocierile pe care le
purtaţi.

În concluzie, beneficiaţi de
asistenţă pas cu pas, pentru

constituirea unui parteneriat de
încredere! Contaţi pe noi!

Informaţii suplimentare  la sediul Camerei de

Comerţ si Industrie Maramureș din: Baia Mare,
bd. Unirii, nr. 16, et. 3, cam. 10 sau la tel. 0262

221510. Persoana de contact: Dumitru Claudia.
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Investește în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.2. ”Îmbunătăţirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”
Titlul proiectului: Servicii sociale integrate și formare vocaţională pentru persoane cu dizabilităţi
Contract nr. POSDRU / 96 / 6.2 /S / 54702
ID54702

Egalitate și inegalitate

In ce masură putem susţine ca suntem egali? Cu siguranta, trebuie să acceptăm că ne nastem diferiti si traim
diferit, in functie de calităţile si defectele cu care am fost inzestrati. Inegalitatea este o realitate de zi cu zi cu care invatam
sa traim. Probabil ca una dintre cele mai acute si vizibile forme ale inegalitatii este handicapul sau dizabilitatea. Conform
legislaţiei romanești, persoanele cu handicap sunt acele persoane carora, datorita unor afectiuni fizice, mentale sau
senzoriale, le lipsesc abilitatile de a desfasura in mod normal activitati cotidiene, necesitand masuri de protectie in
sprijinul recuperarii, integrarii si incluziunii sociale.

Uniunea Europeana abordează această problemă global, dizabilitatea fiind considerată  ca o problemă a întregii
societăţi. Aceasta presupune pregătirea și adaptarea continuă în toate sferele vieţii, in scopul primirii și menţinerii acestor
persoane în curentul principal al vieţii sociale.

Gradele de handicap definite de legislaţia romaneasca, sunt sunt: ușor, mediu, accentuat și grav. Tipurile de
handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.

In calitate de cetăţeni cu drepturi depline, persoanele cu dizabilităţi beneficiază de aceleași drepturi ca restul
populaţiei. Persoanele cu dizabilităţi au dreptul la demnitate, la tratament egal, la viata autonoma si la participare deplina
în cadrul societăţii. Crearea unui cadru menit sa le permită persoanelor cu dizabilităţi sa se bucure de toate aceste
drepturi reprezintă principalul obiectiv pe termen lung al strategiei comunitare pentru incluziunea activa a persoanelor cu
handicap. Strategia europeană pentru protecţia si integrarea persoanelor cu dizabilităţi urmărește obţinerea unor rezultate
concrete privind: perspectivele de angajare, accesibilitate si autonomie pentru persoanele cu dizabilităţi.

Persoanele cu dizabilităţi sunt implicate în acest proces în baza principiului european: Nimic pentru persoanele cu

dizabilităţi, fără persoanele cu dizabilităţi.
Totuși, incluziunea socială, paradigmă societală relevantă, reprezintă, in opozitie cu eșecul ideologiilor absolute și

al concepţiilor imuabile, posibilitatea unui nou limbaj, care să fundamenteze echilibrul între răspunderea pentru propria
persoană și solidaritate, astfel încât să formeze coloana vertebrală a unui stat social modern, care să se impună după
statul social caritabil.

În Europa există în jur de 84 milioane de persoane periclitate acut de spectrul sărăciei, a căror existenţă este în
permanenţă nesigură și care duc o viaţă lipsită de acele lucruri, care pentru ceilalţi 400.000.000 de cetăţeni ai UE sunt
de la sine înţelese. Viaţa în sărăcie aduce cu sine lipsa de alimente, de îmbrăcăminte, de adăpost, ceea ce duce inevitabil
la excluziunea socială.

Persoanele cu dizabilităţi sunt mult mai expuse sărăciei și deci excluziunii, decât altele, accesul lor la bunuri și
servicii, considerat garantat, este considerabil redus. Riscul pauperizării și izolării lor sociale este mult mai mare.

Calea cea mai eficientă în scopul evitării acestor riscuri este găsirea și păstrarea unui loc de muncă. Totuși,
participarea pe piaţa muncii reprezintă o provocare majoră  pentru persoanele cu dizabilităţi.

1/6 din populaţia aptă de muncă din UE este clasificată cu dizabilităţi, dar se luptă pentru locuri de muncă. Rata
angajării este de 50% la pers. cu dizabilităţi faţă de 68% la restul populaţiei apte de muncă. Doar 20% dintre persoanele
cu handicap sever participă la competiţia de pe piaţa muncii.

Cheia rezolvării este educaţia, totuși, numărul persoanelor cu dizabilităţi cu acces la nivelul educaţional terţiar
(studii superioare) este foarte scăzută iar al angajării acestora și mai redusă. Din păcate, izolarea socială este mai
periculoasă decât sărăcia: 1 din 2 persoane cu dizabilităţi nu au participat niciodată la activităţi sportive sau de timp liber,
1/3 din populaţia cu dizabilităţi a UE nu a călătorit niciodată peste graniţe.

Dar, diversitatea privită ca șansă, chiar creează șanse, dacă ne gândim că incluziunea socială este un drept al
omului: oamenii cu dizabilităţi aparţin societăţii, ca oricare alţii, au dreptul să decidă, ei sunt de la naștere îndreptăţiţi la
incluziune în toate domeniile vieţii societăţii: educaţie, muncă, locuire, timp liber.
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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:
Din ţară:
· Buletin Oficial  - Camera de Comerţ și Industrie a României, trimestrul I 2012 – editat de Camera de Comerţ și Industrie a României
· Topul Judeţean al Firmelor din Judeţul Satu Mare- ediţia 2011, editat de Camera de Comerţ Industrie și Agricultură Satu Mare
· Topul Firmelor din Judeţul Ilfov, editat de Camera de Comerţ și Industrie Ilfov
· Judeţul Prahova- motor al economiei românești –Studiu Economico-Social, editat de Camera de Comerţ și Industrie Prahova
· Topul Firmelor din Judeţul Bihor 2010, Ediţia 2011 - editat de Camera de Comerţ și Industrie Bihor
· Bihor – Pachete turistice dedicate – editat de Camera de Comerţ și

Industrie Bihor
· Topul Firmelor din judetul Mureș 2011 - editat de Camera de Comert

și Industrie Mureș
· Crearea unei mărci – o introducere în domeniul mărcilor, pentru

IMM-uri – editat de OSIM
· Cum să înregistraţi la OSIM un desen sau un model industrial – editat

de OSIM
· Revista Puntea - magazinul comunicării în afaceri, editat

în limba română de Editura Feliciter din Ungaria – revistă lunară dedicată
promovării relaţiilor economice și comerciale romano-ungare, face cunoscută
cererea – oferta firmelor maghiare care caută parteneri de afaceri din
România, de la industria alimentară până la industria construcţiilor de mașini
sau industria de construcţii. Pe lângă acestea, PUNTEA oferă și numeroase
articole utile privind trendul economiei maghiare și știri legate de relaţiile
economice româno-ungare .

· Revista de antreprenoriat - editată de Camera de Comerţ și
Industrie Iași în cadrul proiectului RURActiv (proiect în care Camera de Comerţ
și Industrie Maramureș are calitatea de partener) - cuprinde articole referitoare
la noţiuni de antreprenoriat, management, marketing, planuri de afaceri,
fonduri de finanţare, politici ale Uniunii Europene în domeniu, sfaturi juridice.
Revista apare lunar, începand cu luna decembrie 2010.

Din străinătate:
· You are welcome in Borsod – Abauj- Zemplen County - informaţii

despre zonă – editat de Camera de Comerţ și Industrie Borsod – Abauj-
Zemplen

· The Most Beautiful Walks in Miskolc – editat de Municipalitatea Orașului
Miskolk

· Jasz – Nagykun – Szolnok County Hungary – Investment Portofolio –
editat de Jasz – Nagykun – Szolnok County Regional

BIBLIOTECA INFO a C.C.I. Maramureș
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ProAfaceri.ro este un portal B2B administrat de CCI Maramureș prin care se
realizează o piaţă virtuală a oportunităţilor, produselor și serviciilor companiilor din
judeţul Maramureș. Scopul portalului este de a promova legăturile de afaceri între
firmele maramureșene, incluse în baza de date și firmele din ţară și din străinatate
care caută parteneri de afaceri în România. Forţa portalului “ProAfaceri.ro” stă în
volumul de informaţii pe care-l administrează, prin usurinţa accesării la informaţii,
prin capacitatea de a răspunde în timp util la solicitarea
vizitatorilor site-ului nostru, prin calitatea și performanţa
informaţiilor oferite.

C.C.I Maramureș oferă ocazia oricărui operator
economic din judeţul Maramureș de a fi prezent în
portalul www.proafaceri.ro cu următoarele date:
denumire firmă; domeniu de activitate; localitate;
adresa; telefon; fax; website/e-mail cod CAEN, cifra
de afaceri, nr. angajaţi, poziţie top firme, an infiinţare,
program de lucru, filiale, persoana de contact, cerere/
ofertă, limbi de corespondenţă, descriere detaliata a
activităţilor, descriere firmă.

Inscrierea se poate face completând formularul de
înscriere din portalul: www.proafaceri.ro; sau printr-o
solicitare transmisă pe adresa de email:
cci_mm@ccimm.ro.

www.proafaceri.ro – Portal de Afaceri
administrat de CCI Maramureș

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

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

Informaţii, înscrieri, relaţii suplimentare pentru toţi cei interesaţi să-și promoveze
cererea / oferta de produse, servicii, colaborări pe piaţa ucraineană: CCI Maramureș,
Baia Mare bd.Unirii nr.16, fax 0262-225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro.



HERMES CONTACT 11

Evoluţia principalilor indicatori
economico-sociali în luna februarie și

perioada 1.I - 29.II.2012

Direcţia Judeţeană de Statistică Maramureș prezintă:

• Producţia industrială realizată în
perioada 1.I-29.II.2012, comparativ cu
perioada similară din anul 2011, a fost mai
mare  cu 3,3%  în volum absolut.

• Indicele valoric al cifrei de afaceri
totală (cifra de afaceri totală provine atât
din activitatea principală, ct si din
activităţile secundare ale unităţilor cu profil
industrial) a unităţilor industriale în perioada
1.I – 29.II. 2012, a fost mai mic, cu 3,0%
faţă de aceeași perioadă din anul 2011.

• Exporturile si importurile de marfuri
realizate în anul 2011 fata de anul 2010,
au fost mai mari cu 20,0%, respectiv
15,0%.

• Câtigul salarial mediu nominal brut,
pe ţară în luna februarie 2012 a crescut

cu 0,3%, iar câstigul salarial mediu
nominal net a fost mai mare cu 0,3%
comparativ cu luna ianuarie 2012.

• Raportul dintre indicele câstigului
salarial mediu nominal net si indicele
preturilor de consum, în luna februarie
2012, a fost de 101,5% fata de luna
corespunzătoare din anul precedent și de
117,0% comparativ cu luna octombrie
1990.

• Preturile de consum al populatiei,
pe tara, în luna februarie 2012 au crescut
cu 0,6% fata de luna precedenta si cu
2,6% fata de luna februarie 2011. În
raport cu luna decembrie 2011, rata
inf la t ie i  a fost de 1,0%, ceea ce
corespunde unei medii lunare de 0,5%,

comparativ cu 0,8%  în aceeasi perioada
din anul 2011.

• Numarul somerilor înregistrati la
sfârsitul lunii februarie 2012 era de 8442
persoane, în creștere cu 57 persoane fata
de luna precedenta dar în scădere cu 2771
persoane faţă de luna februarie 2011, rata
somajului a fost de 4,1% (4,0% în luna
precedenta și 5,4% în luna februarie 2011)
si de 3,9% pentru femei (3,9% în luna
precedenta și 4,8%în luna februarie 2011).

• Numărul societailor comerciale cu
aport de capital strain (date furnizate de
Oficiul National al Registrului Comertului)
înmatriculate în perioada 1.I.- 29.II.2012
a fost de 12 cu un capital investit de 5575
euro.

• În perioada 1.I.- 29.II.2012 s-au
înmatriculat, conform statisticilor publicate
pe portalul ONRC, 1009 persoane fizice
(persoane fizice autorizate, întreprinderi
familiale, Întreprinderi individuale) și 166
societăţi comerciale cu răspundere limitată.

Acte normative publicate în

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

♦ HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 254 din 3 aprilie 2012 . 254 din 3 aprilie 2012 . 254 din 3 aprilie 2012 . 254 din 3 aprilie 2012 . 254 din 3 aprilie 2012 pentru modificarea si

completarea Hotararii Guvernului nr. 975/2011 privind aprobarea

ajutoarelor de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru

perioada 2011-2012 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de

stat (MO nr. 244 din 11 aprilie 2012)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3.677 din 4 aprilie 2012. 3.677 din 4 aprilie 2012. 3.677 din 4 aprilie 2012. 3.677 din 4 aprilie 2012. 3.677 din 4 aprilie 2012 privind echivalarea si

recunoasterea actelor de studii obtinute in strainatate care nu

corespund celor 3 cicluri de studii universitare tip Bologna

implementate in Romania (MO nr. 244 din 11 aprilie 2012)

♦  HOTARARE nr. 239 din 27 martie 2012 pentru aprobarea

Memorandumului de intelegere  privind sprijinul pentru

implementarea proiectelor in vederea absorbtiei fondurilor

structurale si de coeziune ale Uniunii Europene in Romania dintre

Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii, semnat la

Bucuresti la 26 ianuarie 2012 (MO nr. 245 din 11 aprilie 2012)

♦  ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 378 din 4 aprilie 2012 . 378 din 4 aprilie 2012 . 378 din 4 aprilie 2012 . 378 din 4 aprilie 2012 . 378 din 4 aprilie 2012 privind intrarea in vigoare

a unor tratate international (MO nr. 251 din 13 aprilie 2012)

♦  ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 53 din 9 aprilie 2012. 53 din 9 aprilie 2012. 53 din 9 aprilie 2012. 53 din 9 aprilie 2012. 53 din 9 aprilie 2012 privind aprobarea

Regulamentului nr. 5/2012 pentru modificarea si completarea

Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de

formare profesionala, a operatorilor si specialistilor pentru piata

de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor

Mobiliare nr. 36/2010 (MO nr. 252 din 13 aprilie 2012)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 20 din 24 februarie 2012. 20 din 24 februarie 2012. 20 din 24 februarie 2012. 20 din 24 februarie 2012. 20 din 24 februarie 2012 pentru aprobarea

Normelor metodologice de monitorizare a standardelor de

microclimat, precum si a necesarului de apa si de hrana, in vederea

asigurarii statusului minim de bunastare a porcinelor din

exploatatiile comerciale (MO nr. 254 din 17 aprilie 2012)

♦ LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 60 din 10 aprilie 2012 . 60 din 10 aprilie 2012 . 60 din 10 aprilie 2012 . 60 din 10 aprilie 2012 . 60 din 10 aprilie 2012 privind aprobarea Ordonantei

de urgenta a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor

masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind

Codul civil (MO nr. 255 din 17 aprilie 2012)

♦  ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.705 din 15 decembrie 2011 . 1.705 din 15 decembrie 2011 . 1.705 din 15 decembrie 2011 . 1.705 din 15 decembrie 2011 . 1.705 din 15 decembrie 2011 privind controlul pe

piata al mentiunilor nutritionale si de sanatate inscrise pe produsele

alimentare (MO nr. 256 din 18 aprilie 2012)

♦  ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 12 din 11 aprilie 2012. 12 din 11 aprilie 2012. 12 din 11 aprilie 2012. 12 din 11 aprilie 2012. 12 din 11 aprilie 2012 pentru

modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2010

privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla

utilizare (MO nr. 256 din 18 aprilie 2012)

♦ LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 273 din 21 iunie 2004. 273 din 21 iunie 2004. 273 din 21 iunie 2004. 273 din 21 iunie 2004. 273 din 21 iunie 2004 (*republicata*) privind regimul

juridic al adoptiei*) (MO nr. 259 din 19 aprilie 2012)

♦ ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 13 din 24 aprilie 2012. 13 din 24 aprilie 2012. 13 din 24 aprilie 2012. 13 din 24 aprilie 2012. 13 din 24 aprilie 2012 pentru

modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea

datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul

comunicatiilor electronice (MO nr. 277 din 26 aprilie 2012)

♦ LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 65 din 20 aprilie 2012 . 65 din 20 aprilie 2012 . 65 din 20 aprilie 2012 . 65 din 20 aprilie 2012 . 65 din 20 aprilie 2012 pentru aderarea Romaniei la

Conventia nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila

referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare

civila, semnata la Viena la 8 septembrie 1976 (MO nr. 277 din 26

aprilie 2012)

♦  ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 22 din 9 martie 2012 . 22 din 9 martie 2012 . 22 din 9 martie 2012 . 22 din 9 martie 2012 . 22 din 9 martie 2012 pentru abrogarea alin. (4) al

art. 8 din Normele cu privire la comercializarea produselor din

carne, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si

dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii publice, al presedintelui

Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al

presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru

Siguranta Alimentelor nr. 560/1.271/339/210/2006 (MO nr. 279 din

26 aprilie 2012)
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CERERE - OFERTĂ prin Centrul de Promovare și Informaţii de Afaceri al

C.C.I. Maramureș, tel. 0262-221510, fax 0262-225794

(Când solicitaţi informaţiile faceţi trimitere la numărul de referinţă din paranteza cererii/ofertei)

COLEGIUL REDACŢIONAL: ing. GHEORGHE MARCAȘ director; ec. MARIA
MORCOVESCU membru, ec. FLORENTIN TUȘ membru.
SEDIUL REDACŢIEI: C.C.I. Maramureș, Bd.Unirii nr. 16, 430232 Baia Mare.
Tel.:40-262-221510, 40-362-405303, 40-728-233908; fax: 40-262-225794;
e-mail: cci_mm@ccimm.ro, www.ccimm.ro, www.proafaceri.ro
Tehnoredactare computerizată: EUGENIA SĂLĂJANU
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C.C.I. Maramureș - Busola dumneavoastră în afaceri !

• • • • • Din străinătate

CERERI

AFRICA DE SUD
� Dorește sa importe produse din carne

- jambon cu os, jambon dezosat. Calitate:
grad A; trebuie să fie conformă normelelor
sanitar veterinare sud africane.(5395)

FRANŢA
� Solicită case de lemn modulate tip

birouri, cu suprafeţe între 15 și 60 mp,
inclusiv montajul. Cantitate 20 - 30 module/
anual, cu posibilitate de extindere la 100
bucăţi anual. Firma franceză este interesată
să achiziţioneze produsele, inclusiv partea
de montaj în Franţa, putând asigura condiţii
de cazare. (5387)
� Solicită carne kosher de vită, miel și

pui. Firma franceză dorește identificarea de
abatoare în România pentru furnizarea
cantităţilor enunţate. (5393)
� Solicită panouri din lemn izolate și

placate interior și exterior pentru
construcţia caselor din lemn, necesar
pentru 15 case. 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. (5394)

GERMANIA
� Dorește import jucării din lemn,

executate cu respectarea normelor din

sectorul producţiei de jucării din
cadrul UE. Firma germană
intermediază pe piaţă încheierea
de contracte de import și
reprezentare. (5392).

GRECIA
� Solicită peleţi, brichete,

așchii lemn, a căror lungime să
nu depășească 10 cm. (5397)
� Solicită peleţi, lemn de foc,

cărbuni de foc (5399).
IORDANIA
� Solicită produse din lemn de

calitate superioară (parchet,
lambriuri, pentru tavane etc).
Solicită marmură și cherestea.
Firma iordaniană este un
importator și distr ibuitor
tradiţional de astfel de produse.
(5388)
� Firmă iordaniană aflată la începutul

activităţii dorește să importe produse
farmaceutice românești (5396)

IRLANDA
�  Firmă irlandeză specializată în

programe IT este interesată de parteneriate
cu firmele romanești de profil. (5390).
� Firmă irlandeză este interesată atât

de producători și exportatori români de
cherestea și de mobilă în scopul importului
precum și de producători și exportatori de
plastice din România, pentru colaborări/
parteneriate. (5391)

JAPONIA
� Solicită mobilier, sticlărie, porţelan,

ţesături, perdele, covoare s.a. (5386)
LIBIA
� Dorește import marmură românească.

Are fabrică de prelucrat marmură în zona
Serraj - Tripoli. (5389)
� Firma este interesată de recrutare

specialiști în domeniul petrolier (echipă
foraj, sudori, electricieni, etc.); interesată
de recrutare faianţari (montat faianţă,
gresie, marmură). Firma este de recrutare
forţă de muncă și plasare mai departe la
beneficiarii pe piaţa libiană. (5398).


