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O să…

Cam așa încep discursurile cu care își
susţin programele, promisiunile și intenţiile
oamenii politici aflaţi în postura de
candidaţi la alegeri le locale,
parlamentare sau la orice altă întâlnire
cu presa, alegătorii sau partenerii sociali.
Așa procedează unii de ani buni în
discursul politic preelectoral, de lansare
a candidaturii. Acest „o să…” arată
lipsa de responsabilitate a omului politic,
în faţa alegătorilor și în opoziţie cu
realitatea, cu populaţia la nivel de ţară,
judeţ sau localitate. Omul politic aruncă
pe piaţă promisiuni fără acoperire și
susţinere financiară, rupte de posibilităţile
administraţiei centrale, regionale și
locale, promovând amăgiri sau minciuni
cu care să-și ducă în eroare viitorii
alegători. Și ca acest „o să…” să se
materializeze, politicienii candidaţi încep
să împartă viitorilor alegători tot felul de

CCI Maramureș în vizită în regiunea Sachsen Anhalt
În perioada 8-9 mai, la invitaţia Camerei

de Comerţ și Industrie din Magdeburg –
Germania, președintele CCI Maramureș -
dl. Gheorghe Marcaș, însoţit de secretarul
general dl Tuș Florentin, a participat la o
un schimb de experienţă în regiunea Saxony
Anhalt.

Vizita oficială la sediul Camerei de Comerţ
și Industrie din Magdeburg, desfășurată în
data de 8 mai, a constituit un schimb de
experienţă și a fost bun prilej de cunoaștere
a realităţilor economice din cele două
regiuni.

La întâlnire din partea CCI Magdeburg,
au luat parte dl Jurgen Ude – vicepreședinte
al Camerei, dl. Gerhard Schulze -
președintele secţiunii Turism din cadrul
Camerei și dl Sven Erichson – coordonator
Entreprise Europe Network Sachsen Anhalt.

O informare completă privind economia

landului Sachsen Anhalt și implicarea
Camerei de Comerţ Magdeburg, a fost
făcută de dl vicepreședinte Jurgen Ude.
Potenţialul economic al judeţului
Maramureș, oportunităţile de colaborare,
precum și activităţile CCI Maramureș, au
fost prezentate de dl. președinte Marcaș.

Întâlnirea de la Camera de
Comerţ s-a încheiat prin
semnarea unui protocol de
colaborare între cele două
Camere. Cu această ocazie
partea română a înmânat d-lui
Jurgen Ude diploma și medalia
aniversară „CCI Maramureș - 20
de ani de activitate”

După semnarea protocolului,
delegaţia a viz itat orașul
Magdeburg având ca ghid pe
președintele secţiunii de turism

dl. Gerhard Schulze. Pe parcursul vizitei dl
Schulze a prezentat oportunităţile și
implicarea Camerei de Comerţ în
dezvoltarea turismului în regiune.

În partea a doua a vizitei delegaţia
Camerei Maramureș s-a deplasat la
Barleben unde a vizitat „Incubatorul de
Afaceri și Centrul de Inovare și Transfer
Tehnologic” și „Clusterul din Industria Auto”.

Gazda vizitei a fost dl Jurgen Ude –
directorul general al acestui obiectiv
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Salonul Inventatorilor 2012
Camera de Comerţ și Industrie

Maramureș și Societatea
Inventatorilor din Romania (SIR),

Continuare în pag. a  3-a

Filiala au organizat în perioada
24-25 mai 2012, la Centrul de
Instruire si Marketing - Salonul
Inventatorilor 2012.

Invitatul de onoare al acestei
manifestări a fost domnul
Profesor doctor habilitat Dulgheru
Valeriu de la Universitatea
Tehnică din Chișinău, Republica
Moldova care cu această ocazie
a lansat și în Baia Mare –
ANTOLOGIA INVENŢIILOR.

Organizarea din acest an a
târgului de invenţii în Baia Mare a
fost și un prilej de evaluare a
potenţialului inovativ și totodată un
bun prilej de a prezenta ideile și

brevetele pe care le deţin
inventatorii maramureșeni.

Manifestarea din acest an a
fost organizată pe șase domenii
distincte reunind 37 de invenţii.
I. Mediu înconjurător -
Ecologie, Management
ecologic
1. Prof. dr. ing. Valeriu
Dulgheru, Republica Modova

a. Instalatii pentru energii
regenerabile

b. Transmisii precesionale
2. Ing. Mateescu Paul, ing.
Ciocotisan Vasile, ing. Borota
Daniel

a. Dig modular antiinundaţie
1,5 m, RO 125108 B1.

II. Securitate, protecţie,
salvare

3. Petrut Ioan, Vass Attila
a. Instalaţie de protecţie auto
b. Senzor de apa cu apelare pe

mobil
c. Dispozitiv de semnalizare a

frânei defecte
I I I. Echipamente și utilaje
industriale
4. Societatea Inventatorilor
din Maramureș
Prof. dr. ing. Năsui Vasile

a. Actuator mecanism
multiaxial. RO 122 846 B1

b. Stand de probă pentru
încercarea actuatori RO
122562

Dr. ing. Marinca Stefan
a. Bandgap Reference Source

Patent US 6828847
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„atenţii” începând cu alimente, majoritatea
expirate sau provenite din ajutoare externe,
găleţi, cizme de cauciuc, biciclete chinezești
„de unică folosinţă” și cu termen expirat la
vânzare, bilete de tramvai, pe mijloace de
transport în comun, bilete de tombolă fără
tombolă organizată ș.a.

Ca întâlnirile, dacă sunt și electorale, să
fie mai atractive și „cultural artistice”, se
mai oferă celor veniţi la întâlnirea cu viitorul
candidat și un spectacol, cu predilecţie
pentru concerte de muzică ușoară, populară
sau manele cu formaţii și artiști de top. În
orașele mai elevate din punct de vedere
cultural-artistic se mai invită și artiști
consacraţi la nivel naţional și internaţional,
care prezintă programe de ţinută cu căutare
la ascultătorii educaţi și anume concrete de
muzică clasică, simfonică, de operă și
operetă. Astfel, mulţumită acestor candidaţi
„darnici” din 4 în 4 ani, li se oferă
cetăţenilor, doritori de evenimente cultural-
artistice de nivel, aceste satisfacţii de suflet.

Unii politicieni mai îndrăzneţi din acești
„o să…”, oferă și promit recompense
bănești de ordinul miilor de lei sau euro pe
persoană achitată atunci când vor veni la
conducerea ţării, judeţului sau comunei.
Candidaţii oferă, fără nicio acoperire
bănească, reduceri de taxe, de impozite,
creșteri salariale și de pensii, alocaţii pentru
copii și persoane cu handicap. Aceste
recompense sau majorări nu se pot realiza
niciodată, deoarece nu sunt  în competenţa
administraţiei locale și judeţene. Se promite
tot ce le oferă imaginaţia lor limitată din
punct de vedere al inculturii politice, al
informaţilor, a necunoașterii realităţii și
posibilităţilor economice și financiare a ţării,
judeţului sau comunei. Deși au trecut două
decenii de democraţie, de la primele alegeri
locale și judeţene organizate în ţara noastră,
nivelul actualei campanii electorale nu
evoluează spre o autentică democraţie!
Schimbarea sistemului electoral, prin care
alegerea candidatului se va face dintr-un
singur tur câștigător și va fi declarat cel care
a întrunit majoritatea voturilor, a modificat
și discursul acestuia, iar promisiunile,
minciunile și trăznitele propuneri s-au depășit
prin gradul scăzut de cultură economică,

politică și socială al discursului, realitatea
cu care se confruntă România în prezent.

Dacă urmăriţi acești așa ziși politicieni,
amatori de posturi calde și aducătoare de
venituri facile din funcţiile de parlamentari,
președinţi de judeţ, primari, consilieri, vom
întâlni la foarte puţini dintre aceștia
preocuparea majoră pentru dezvoltarea
economică și socială a localităţilor/judeţului,
bazate pe evaluări determinate știinţific, cu
posibilităţile reale ale judeţului sau comunei.

Unii promit locuri de muncă fără să
amintească alegătorilor de unde și cum se
vor crea aceste locuri. Dacă cineva se uită
în „ograda” pe care doresc să o
administreze, constată că, după politica de
austeritate, nu au mai rămas nici jumătate
din firmele, aflate în ciclul trecut electoral,
care asigurau locurile de muncă pe care le
promit acum. Avem nevoie de investiţii și
investitori pentru dezvoltarea economică a
localităţilor/judeţului. Dar, pentru atragerea
investitorilor autohtoni sau străini unii
candidaţi nu prezintă nicio garanţie politică
pentru promovarea de facilităţi care să stea
în puterea funcţiei pentru care candidează.
Mulţi au luat criza economică ca o scuză
sau ca un aliat justificator al neputinţei lor
de a lupta pe plan politic, legislativ și social
să o învingă sau să îi diminueze efectele
sale asupra zonei de competenţă pentru care
candidează.

Majoritatea dintre candidaţi se gândesc
numai la investiţii majore, de firme străine
de răsunet, care să-i catalogheze ca salvatori
ai judeţului sau comunei, uitând că în jurul
lor și al nostru se găsesc IMM românești,
care în ultimii 3 ani s-au înjumătăţit,
trimiţând în șomaj sau migraţie câteva sute
de mii de salariaţi. Efortul investiţional,
financiar, material și de resurse umane este
de 10-15 ori mai mare pentru marile
companii. Acestea solicită eforturi
„înrobitoare” proprii din partea
administraţiei naţionale, regionale și locale.
Dar în condiţiile actuale de criză economică
și financiară nimeni nu vine să investească
în România, de dragul unor politicieni
români care candidează pentru un post și
promit „marea cu sarea”, investitorii vin
pentru a-și asigura un avantaj și un profit
substanţial pe termen mediu și lung,
beneficiind de avantajele pieţei românești
și de facilităţile acordate.

În actuala campanie electorală se manifestă

câteva angajamente care au devenit
generalizante și anume: modernizări de
infrastructura, drumuri, șosele, autostrăzi,
tuneluri, locuinţe pentru tineri, lucrări edilitare
– apă, canalizare, administrarea gropilor de
gunoi, promisiuni de sprijinire a locașurilor
de cult, localităţi mai curate, cu toate străzile
asfaltate, câinii maidanezi. Apropare niciun
candidat nou la funcţia de primar nu a amintit
cum va realiza el aceste dorinţe și cerinţe
ale locuitorilor – alegători. De unde vor
aduce bani pentru realizarea lor. Din
discursurile lor, noi alegătorii, nu înţelegem
ce rol ne revine nouă în realizarea
angajamentelor acestor „darnici” și
„doritori” conducători de 4 ani fără cap și
bani!

Nu am găsit în niciun material publicat,
cu mici excepţii pentru a întări regulile,
apelul candidaţilor la funcţia de primar și
președinte judeţean sau de consilieri, către
populaţia judeţelor și comunelor, de a
respecta legile statului, hotărâri le
administraţiei locale și de a respecta
îndeplinirea obligaţiilor cetăţenești ce le
revin pentru curăţenia gospodăriilor și
spaţiilor publice aferente, curăţirea și
păstrarea curăţeniei râurilor, pârâurilor,
șanţurilor de scurgere, eliminarea prostului
obicei de a arunca în apele curgătoare
dejecţiile gospodăriilor, deșeurile menajere
și a ambalajelor de orice natură, pentru a
se păstra o localitate, un judeţ și o ţară
curată, cu un pericol redus de inundaţii
distrugătoare, cauzate printre altele de
transformarea apelor curgătoare în colectoare
de materiale poluante.

Candidatul, dorim să fie „Omul” care se
angajează să pună cetăţenii din localităţi la
lucru, atât pentru bunăstarea lor cât și a
comunităţii, dezvoltându-le responsa-
bilitatea cetăţenească și colectivă pentru
viaţa fiecăruia în cadrul vieţii colectivităţii.
Nu am văzut niciun candidat la conducerea
judeţelor sau comunelor să tragă la
răspundere pe cetăţeanul alegător, care
așteaptă totul de la administraţie, inclusiv
ajutor social pentru non-muncă, care
dorește ca primarul să vină să-i cureţe curtea,
șanţul, trotuarul, zăpada, să-i scoată apa
din curte ș.a. Dacă un astfel de primar, care
cerea de la alegători să-și facă datoria de
locuitor al comunei și cetăţean al României
nu era ales, ţara ar câștiga și, astfel începe

Continuare în pag. a  7-a
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CCI Maramureș în vizită în regiunea Sachsen Anhalt

economic. Desfășurat pe o suprafaţă de 20.000 de mp, Incubatorul
este cel mai mare din estul Germaniei și găzduiește un număr
impresionant de firme care se află la început de activitate sau
care își dezvoltă noi activităţi în regiune. Partea română a discutat
și problema unor posibilităţi de colaborare și conlucrare cu firme
similare din Maramureș.

La sfârșitul zilei reprezentanţii
Camerei au participat la panelul cu
tema” România – 5 ani ca membru
în Uniunea Europeană – Maramureșul
o regiune europeană în schimbare”
organizat de dl deputat Lars Zimmer
căruia cu această ocazie i s-a
înmânat diploma și medalia
aniversară „CCI Maramureș - 20 de
ani de activitate”

La această acţiune a participat din
partea Ambasadei României în

Germania, doamna viceambasador Adriana Stănescu care a avut
un schimb de informaţii și impresii despre relaţiile româno –
germane cu președintele CCI Maramureș.

În cea de-a doua zi a vizitei în Germania, la invitaţia d-lui
Mircea Man – președintele Consiliului Judeţean Maramureș,
delegaţia Camerei a fost primită la Parlamentul Landului Sachsen

Anhalt. Aici a avut loc o recepţie
oferită delegaţiilor din România de
dl Det lef Gurth președintele
Parlamentului.

La încheierea vizitei, președintele
CCI Maramureș l-a informat pe
președintele parlamentului despre
rezultatele obţinute în urma vizitei la
CCI Magdeburg.

Vizita la Parlamentul Sachsen
Anhalt a încheiat programul oficial al
delegaţiei CCI Maramureș în
Germania.

Urmare din pag. 1

Salonul Inventatorilor 2012

b. Ampermetru-cleste. Brevet Ro Nr. 97881
5. Prof. dr. ing. Lobonţiu Mircea

a. Autocombinată pentru mentenanţa
sistemelor de canalizare-5 mc

b. Vibrator pneumatic RO95545
6. Ing. Antal Alexandru, S.C. M.M.G. SRL
Baia Mare

a. Piesă de trecere de la oţel la polietilenă
7. Ing. Vijdeluc Mihai

a. Reductor planetar cu joc de torsiune redus
RO 106157

b. Electrotambur RO 110808
8. Centrul de Cercetare in Inginerie si
Management Tehnologic.
Centrul Universitar de Nord din Baia
Mare
IV. Chimie, Metalurgie și știinţa
materialelor
9. Cercet. st. ing. gr. 1. Duda Gavril

a. Procedeu de obţinere a esterilor alilici
alchilxantogenici

b. Procedeu de obţinere a aurului si
argintului

10. Cercet. st. ing. gr. 1. Goldstein Jack

a. Procedeu de obţinere a aurului si
argintului

b. Procedeu de obţinere a pulberii de zinc
c. Procedeu de dezarseniere a piritelor

arseno-aurifere
11. Prof. dr. ing. Hotea Vasile

a. Instalaţie de alimentare continua a
materialelor reci prelucrabile prin
convertizare

b. Procedeu de recuperare a plumbului din
pasta sulfatata acumulatoare

Dr. ing. Hotea Vasile, dr.ing. Iuhasz Iozsef,
dr.ing. Bădescu Gabriel

a. Procedeu de reţinere prin absorţie
chimica a CO2 din gaze reziduale

12. Dr. ing. Iuhasz Iozsef
a. Procedeu de obţinere a peletelor din

concentrate oxidice cuproase.
V. Energetică și surse neconvenţionale
de energie
13. Ţura Ioan

a. Acumulator diaterm convertizor
b. Motor mecanic de antrenare cicloid –

toroidal
c. Motor mecanic de antrenare zigzagat
d. Motor mecanic de antrenare cu masă

mobilă
e. Complex termo - criogenic sinergetic

celular
f. Sistem termotehnic hidraulic deflector
g. Extractor termic granular;

VI. Diverse
14. Bud Ioan Viorel

a. Mașină de semănat
b. Masa reglabila multifuncţionala

15. Oniga Ștefan, Alexan Alexandru,
Osan Anca

a. Sistem de recunoaștere a gesturilor
b. Sistem de comanda casa inteligenta cu

senzori activi;
c. Robot autonom pentru prospecţiune

16. Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia
Mare
Coordonator Prof. ing. Tiberiu Mociran
Elevi: Giurgi Adrian, Vaszi Andrei

a. Dispozitiv de comunicaţie prin fascicol
laser

Cu ocazia festivităţii de închidere a Salonului
Inventatorilor 2012 au fost oferite de către
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
următoarele diplome și trofee:

- Președintele CCI Maramureș a acordat
Diplomă și Trofeul Salonului Inventatorilor d-lui
Profesor doctor habilitat Dulgheru Valeriu
pentru “INSTALAŢII PENTRU ENERGII
REGENERABILE”

- Colegiul de Conducere al CCI
Maramureș a acordat Diplomă și Trofeu d-lui
Ioan Ţura, inventator, pentru temele
prezentate în domeniul “ENERGETICĂ ȘI SURSE
NECONVENŢIONALE DE ENERGIE”

De asemenea CCI Maramureș a acordat
diplome de participare tuturor celor prezenţi
la Salonul Inventatorilor 2012.

Urmare din pag. 1
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Forumul „ENERGII REGENERABILE ȘI ALTERNATIVE 2012”
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș

a organizat în perioada 24-25 mai 2012
FORUMUL „ENERGII REGENERABILE
ȘI ALTERNATIVE 2012” - manifestare
organizată în parteneriat cu IPD - Tec SRL și
Fascyno Impex SRL.

Forumul a debutat cu lansarea de carte a
domnului Profesor habilitat Dulgheru Valeriu
de Universitatea Tehnică din Moldova –
ANTOLOGIA INVENŢIILOR - Sisteme de
conversie a energiilor regenerabile. În
continuare domnul profesor a mai prezentat
câteva SISTEME DE CONVERSIE A
ENERGIILOR REGENERABILE realizate la
Universitatea Tehnică din Moldova:

- Turbine eoliene cu servomotor pentru
orientare la direcţia vântului instalata în parcul-
muzeu al UTM și CITA, Etalon, UTM (10 KW)

- Instalaţie mixtă eoliană-solară
demonstrativă pentru iluminarea spaţiului
aferent clădirii AȘM și trecerii subterane

- Sistemul de încălzire a spaţiului staţiei
de purificare a apei potabile din Nisporeni
integrat cu turbină eoliană de 10 kW

- Turbine eoliene integrate într-un
sistem de iluminare nocturnă a campusului
Râșcani, UTM

- MICROHIDROCENTRALE PENTRU
CONVERSIA ENERGIEI CINETICE A APEI

- MICROHIDROCENTRALĂ CU ROTOR
HIDRODINAMIC PENTRU CONVERSIA
ENERGIEI CINETICE A RÂURILOR ÎN
ENERGIE MECANICĂ ȘI ELECTRICĂ MHCF
D4x1,5ME

- Sistem fotovoltaic cu orientare
automată la soare pentru instalaţia de irigare

În cadrul manifestării au participat 37 de
reprezentanţi ai firmelor care au primit
ultimele noutăţi privind pompele de căldură
cu vaporizare directă, sisteme solare de
încălzire, panouri fotovoltaice și nu în ultimul
rând programe de finanţare în domeniul
energiei regenerabile.

Această manifestare nu ar fi fost posibilă
fără partenerii IPD - Tec SRL și Fascyno Impex
SRL care la rândul lor au prezentat
participanţilor fiecare câte o temă:

- IPD - Tec SRL - Pompe de căldură cu
vaporizare directă. Caracteristici pompe de
căldură heliotermă

- Fascyno Impex SRL - Sisteme solare
de energie - descriere, funcţionare,
rentabilitate

Agenţia de Protecţia Mediului Maramureș
a prezentat în cadrul forumului două teme de
interes pentru mediul de afaceri:

- Programe de finanţare în
domeniul energiilor regenerabile unde
au fost prezentate
� PROGRAMELE FINANŢATE DIN

FONDUL PENTRU MEDIU
�  PROGRAMUL privind instalarea

sistemelor de încălzire care utilizează energie
regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de

încălzire,denumit popular Programul «Casa
Verde» destinat persoanelor fizice
�  PROGRAMUL privind instalarea

sistemelor clasice de încălzire care utilizează
energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de încălzire
– beneficiari unităţi administrativ –
teritoriale, instituţii publice și unităţi de cult
- Programul «Casa Verde» destinat
persoanelor juridice
� PROGRAMUL privind creșterea producţiei

de energie din surse regenerabile
� ALTE PROGRAME / FINANŢĂRI

NERAMBURSABILE
� Axa Prioritară 3 POS Mediu - „Reducerea

poluării și minimizarea efectelor schimbărilor
climatice prin reabilitarea sistemelor de
încălzire urbană, vizând atingerea ţintelor de
eficienţă energetică în zonele prioritare
identificate”
� Intelligent Energy Europe – IEE (Energie

Inteligentă pentru Europa)
�  Fondul european pentru promovarea

eficacităţii energetice (EEEF)
� PROGRAME DE COOPERARE

TERITORIALĂ EUROPENĂ DIN
ROMÂNIA
�  Programul Operaţional Comun de

Cooperare Transfrontalieră ENPI Ungaria-
Slovacia-România-Ucraina 2007-2013
� Programul de cooperare interregională

INTERREG IV C
- A doua prezentare a fost Prezent și

perspective privind utilizarea energiei
regenerabile în judeţul Maramureș și
s-a desfășurat sub mottoul “Nu vom salva
tot ce ne-ar fi plăcut să salvăm, dar
vom salva mai mult decât dacă nu am
fi încercat deloc” - Sir Peter Scott.

Ambele prezentări sunt accesibile pe site-
ul www.ccimm.ro.

La final, mulţumim tuturor participanţilor
la aceste manifestări.
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Prezentare proiect

“EUROPEAN-JOBGUIDE CROSS-CARPATHIA”

(HUSKROUA/0901/106)

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

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

Obiectivul specific al proiectului îl constituie crearea unui sistem informaţonal despre problemele pieţei muncii,
despre cursuri de instruire, despre calificare și oportunităţi de muncă, în zona transfrontalieră comună a Ungariei, României
și Ucrainei, prin proiectarea, dezvoltarea și integrarea unui portal multilingv de informare on-line, care să poată compara
profiluri de locuri de muncă și cursuri de instruire, iniţiind astfel, un transfer transfrontalier de cunoștinţe și experienţă prin
activităţi în reţea.

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

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

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

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

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

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

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

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la: tel. 0262-221510, 0728-233908, fax 0262-225794
sau e-mail cci_mm@ccimm.ro, persoane de contact: Maria Morcovescu, Florentin Tuș, Bogdan Legănaru.
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La solicitarea operatorilor economici din judeţ,
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș, în cadrul
“Academiei de Management pentru IMM Maramureș”,
a organizat în perioada 14-16 mai 2012, cursul de
formare profesională „SPECIALIST ÎN
MANAGEMENTUL DEȘEURILOR” CONFORM
LEGII 211/2011, curs susţinut de către TÜV
Rheinland România SRL, Departamentul Academia.

Cursul se adresează în primul rând responsabililor
cu gestiunea deșeurilor, responsabililor de mediu,
specialiștilor în managementul mediului, dar și tuturor
persoanelor care doresc să cunoască și să
implementeze principiile unui management durabil
al deșeurilor, celor care doresc să cunoască modul de
aplicare a soluţiilor de reducere a impactului negativ
asupra mediului și îmbunătăţirea indicatorilor de

Curs de formare profesională „SPECIALIST ÎNCurs de formare profesională „SPECIALIST ÎNCurs de formare profesională „SPECIALIST ÎNCurs de formare profesională „SPECIALIST ÎNCurs de formare profesională „SPECIALIST ÎN
MANAGEMENTUL DEȘEURILOR” conform Legii 211/2011MANAGEMENTUL DEȘEURILOR” conform Legii 211/2011MANAGEMENTUL DEȘEURILOR” conform Legii 211/2011MANAGEMENTUL DEȘEURILOR” conform Legii 211/2011MANAGEMENTUL DEȘEURILOR” conform Legii 211/2011

performanţă de mediu. Se mai adresează persoanelor
care au responsabilităţi în auditarea internă sau
externă a sistemului de management de mediu.

Tematica cursului: *Legislaţia privind deșeurile;
*Măsuri de prevenire a generării deșeurilor și reducerea
cantităţilor de deșeuri produse; *Modalităţi de
implementare a cerinţelor privind gestiunea
deșeurilor în activităţile din cadrul organizaţiei;
*Tehnologii moderne de reutilizare, reciclare și
valorificare a deșeurilor solide; *Eliminarea deșeurilor;
*Etichetarea și controlul deșeurilor periculoase.

La finalul cursului, participanţii au
obţinut următoarele competenţe:

-să identifice legislaţia naţională și europeană în
domeniul deșeurilor, aplicabilă în organizaţia proprie;

-să identifice modalităţile de implementare a

cerinţelor legale în cadrul organizaţiei;
-să cunoască modalităţile de încadrare pe categorii

a deșeurilor din diferite activităţi conform cerinţelor
legale;

-să cunoască tehnologiile moderne de prevenire a
generării de deșeuri, de reutilizare, reciclare și
valorificare, precum și modalităţi corecte de
eliminare a deșeurilor;

-să stabilească responsabilităţile și managementul
deșeurilor în organizaţie, cu reducerea costurilor;

-să controleze deșeurile periculoase și
nepericuloase generate din activităţi.

Participanţilor care au promovat examenul li s-au
acordat certificate recunoscute internaţional
în limba română din partea Centrului de Competenţă
Academia TÜV Rheinland România.
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Urmare din pag. a 2-a

O să…

era alegeri i edil i lor din
administraţia locală și judeţeană,
pentru interesul public și nu
pentru interesul politic al
candidatului. De fapt, la nivel
de comună nu contează
culoarea politică a viitorului
primar, ci dorinţa de a stimula și
administra activităţile, munca
voluntară, străduinţele,
iniţiativele și dorinţele
cetăţenilor din comună în
consens cu voinţa și putinţa
primarului ales, „dezbrăcat” de
hainele politicului și mai presus
de interesele partnice. Adunările
cetăţenești trebuie să constituie
pentru primarul sau președintele
ales, întâlniri periodice de
informare și consultare a acestora
cu comunitatea pe care o
conduce. Ori de câte ori apar
probleme de interes general care
solicită consultarea cetăţenilor,
acești aleși locali trebuie să
coboare din birourile lor în
rândul celor care le-au
încredinţat mandatul de a
conduce comuna/judeţul, pentru
informare și soluţionare în teren
a problemelor obștei.

În acest an, mai mult ca în alţi
ani, s-a apelat, de către unii
candidaţi, la slujitorii cultelor
religioase, care încălcând
canoanele, au devenit agenţi de
promovare ai acestora. Mai
mult, unii slujitori s-au înscris pe
lista de candidaţi la funcţiile de
consilieri comunali. Pentru viitor,
ierarhii superiori locali, regionali
și la nivel naţional, trebuie să
intervină din timp pentru tragerea
la răspundere și chiar oprirea
acelor slujitori care își depășesc
rolul și menirea asumate faţă de
slujirea lui Dumnezeu.

Și de această dată, acolo
unde există comunităţi mari de
romi, acestea sunt atrase cu

diferite promisiuni, de cele mai
multe ori deșarte și sunt folosite
în scopul câștigării de către unii
candidaţi a voturilor în faţa
contracandidaţilor lor. De multe
ori romii sunt împinși să eludeze
legea, votând de mai multe ori
pentru toţi candidaţii care I-au
mituit aflaţi în competiţie, pentru
a beneficia de „cadourile”
oferite.

Totuși, în încheiere aș dori să
iau și un caz de candidat care
considerăm că ar constitui
modelul candidatului ideal,
ales, pentru a conduce unul sau
mai multe mandate cu succes
comunităţile care l-au ales și
care de obicei nu are
contracandidat. Să vedem care
este profilul unui astfel de
candidat.

De obicei, un astfel de primar,
candidează din nou pentru
continuitate. Este un om al
locului prin naștere și activităţi.
El își pregătește viitorul mandat
încă din prima zi după ce a fost
ales. În cei 4 ani premergători
el respectă promisiunile,
angajamentele luate, care au
avut acoperire financiară,
materială, resurse umane,
acceptul majoritar al comunităţii,
acţiuni și politici transparente,
consultări publice cu specialiști
din comună sau consultanţi cu
expertiză din afara localităţii,
programe de dezvoltare
economică și socială, programe
edil itare de dezvoltare a
spaţiilor locative pentru tineri și
locuinţe sociale, lucrări de
infrastructură – drumuri, apă,
canal în toată localitatea,
inclusiv în satele aparţinătoare,
modernizarea școli lor,
grădiniţelor și creșelor,
construirea de locuri de joacă
pentru copii, transportul în
comun civilizat și modern,
ordinea publică și siguranţa
locuitorilor, dezvoltarea și
susţinerea performanţelor în
cultură și sport, reabilitarea

zonelor publice, a blocurilor, a
bazelor sportive și de agrement,
ocrotirea pensionarilor și a
persoanelor cu dizabilităţi, o
localitate curată și verde,
soluţionarea problemei câinilor
fără stăpân, eliminarea pungilor
de sărăcie ș.a.

La întâlnirile cu alegătorii
primarul-candidat asigură
comunitatea că toate aceste
programe au condiţi i le
financiare, materiale și umane cu
condiţia să fie aleasă lista sau
majoritatea consilierilor cu care
formează viitoarea echipa de
lucru și de conducere a localităţii,
prezentându-i, pe aceștia, la
toate întâlnirile publice, atât în
grup cât și individual cu CV-ul
lor, pentru alegători să-i voteze
în cunoștinţă de cauză.

De asemenea, primarul
condiţionează  alegerea sa de
aportul și susţinerea majorităţii
cetăţenilor localităţii, astfel  ca
aceștia să-și achite sarcinile,
obligaţiile și datoriile la zi și în
totalitate. Fără acest ajutor,
programele asumate nu pot fi
realizate în totalitate sau deloc.

Totodată el face un apel la
toţi candidaţii celorlalte partide
care vor primi votul de consilieri,
să se încadreze în programele
sale, iar el la rândul său să
accepte acele programe sau
prevederi le acestora,
introducându-le în programul
integrat a Primăriei și Consiliului
local al localităţii.

Campania electorală este
încredinţată unui comitet de
companie format din persoane
cunoscute cu experienţă și
rezultate în viaţa economică,
socială și culturală a localităţii,
realizând la nivel înalt și civilizat,
ca în ţările cu democraţie
avansată, o propagandă
vizuală, o medie susţinută în
condiţii de decenţă politică, fără
atacuri jignitoare la opoziţie,
partide, persoane etc.

Acești candidaţi folosesc ca

mij loace  complementare
spectacolele cultural-artistice,
aducând formaţii care să satisfacă
atât publicul tânăr, cât și pe cel
vârstnic, pe cei care sunt amatori
de muzică clasică sau muzică
nouă, inclusiv muzică populară.
Participă la acţiunile diferitelor
ONG cu scop social, cultural,
caritabil etc., cu organizaţiile de
pensionari, cu sindicatele, cu
cadrele didactice de la toate
formele de învăţământ, cu
etniile comunitare din localitate,
cu sportivi și oameni de artă și
cultură, cu organizaţi i
profesionale, cu tineri – elevi,
studenţi, salariaţi, cu salariaţi din
mediul bugetar și mediul de
afaceri.

Cu fiecare grup în parte
discută probleme specifice și
generale de grup, profesional,
etnic, de vârstă etc.

În timpul campaniei,
candidaţii caută să separe
activitatea cotidiană de cea de
primar în funcţiune, organizându-
și puncte fixe sau publice în aer
liber sau în cluburi, unde se
întâlnește cu concetăţenii săi, să
dezbată problemele și
propunerile lor venite din public.
În plus la punctele fixe exista un
program de consultanţă și de
preluare de propuneri,
înregistrând nemulţumirile,
angajamentele viitorilor alegători
și, care sistematizate sunt
prezentate la sfârșit de zi
candidatului la funcţia de primar.
Am luat și redat ca model o
campanie electorală civilizată și
probabil cu reușita scontată. De
fapt, este un caz real din această
campanie, care acum nu poate
fi nominalizat. După alegeri,
poate într-un alt editorial, vom
reveni cu confirmarea sau
informarea dacă acest model de
candidat la primărie a fost
realizabil, cu efect maxim
scontat, atât pentru candidat cât
și pentru alegător, spre binele
comunităţii.
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Internaţionalizarea afacerilor și promovarea exportului - priorităţi de grad zero ale Camerelor de
Comerţ și Industrie din România și ale Ministerului Economiei, Comerţului și Mediului de Afaceri

București, 15 mai 2012. La nouă zile
de la investirea sa, printr-un act de
normalitate, Ministrul delegat pentru
Mediul de Afaceri, domnul Lucian Isar
a iniţiat o întâlnire cu reprezentanţii
comunităţii de afaceri - Camerele de
Comerţ  și Industrie din România.
Acţiunea s-a desfășurat la Palatul
Camerei Naţionale, Aula
Candelabrelor, bucurându-se de o
prezenţă substanţială din partea
conducerilor Camerei Naţionale,
Camerelor judeţene și Camerelor
bilaterale.

În alocuţiunea de deschidere,
Președintele Camerei Naţionale,
domnul Mihail M. Vlasov, a mulţumit
pentru iniţiativa domnului
ministru de a se întâlni cu
Conducerile Camerelor și a
salutat colaborarea dintre
MECMA și Sistemul Cameral,
care nu poate să fie decât bună,
având în vedere interesele
comune în sfera mediului de
afaceri, pe care cele două
instituţii le reprezintă.

Domnul Lucian Isar,
Ministrul delegat pentru
Mediul de Afaceri, a prezentat
priorităţile Guvernului,
printre care menţiona:
menţinerea macrostabilităţii
financiare și construirea coloanei
economiei reale prin re-industrializarea
privată a României, redefinirea
activităţii de comerţ exterior, lansarea
celor 8 poli de creștere, în care statul va
avea rol de coordonator și atragerea
investiţiilor străine.  Domnul Ministru
a solicitat sprijinul Camerelor de
Comerţ și Industrie din România,
partenerul principal al MECMA, pentru
a asigura interfaţa la nivel local
precizând: „Am nevoie de
Dumneavoastră pentru a creiona această
interfaţă între arhitectura de consilier de
comerţ exterior al statului și promovarea
acestor idei, investiţii în teritoriu”,
referindu-se la necesitatea implicării
Camerelor în proiectele de creștere
economică.

Domnul Ovidiu Silaghi, prezent la
întâlnire în calitate de Ministru al
Transporturilor și Infrastructurii și
președinte al CCI Satu Mare a menţionat
că este nevoie de infrastructură pentru
orice pol de creștere, iar priorităţile

vizează toate zonele care vor să se
dezvolte.

Reprezentanţii Direcţiei Generale
Comerţ și Relaţii Internaţionale a
MECMA, vorbind despre
internaţionalizarea afacerilor și
promovarea exportului, au lansat ideea
creării unui sistem instituţionalizat
pentru promovarea ofertei de comerţ
exterior, a proiectelor investiţionale din
fiecare judeţ, mulţumind totodată pentru
disponibilitatea arătată de Sistemul
Cameral, pe care îl consideră o reţea cu
rădăcini solide în ceea ce înseamnă
mediul privat din teritoriul ţării.

În acest sens, reprezentaţii
Executivului Camerei Naţionale au

vorbit despre importanţa prezenţei
Camerei Naţionale în Consiliul de
Export, ca voce a Sistemului Cameral și
a comunităţii de afaceri din România,
ce deţine cea mai importantă platformă
informaţională din România - Sistemul
Naţional de Informaţii de Afaceri
(SNIA).

În intervenţia președinţilor
Camerelor de Comerţ și Industrie s-au
făcut referiri la oportunitatea dezvoltării
economiei României prin exporturi;
necesitatea descentralizării și
depolitizării administrative cu privire
la mediul de afaceri - combaterea
reglementărilor supra-birocratice care
alungă investitorii și reducerea
numărului mare de taxe si impozite;
accesul mai facil la finanţare -
promptitudine la accesarea fondurilor
europene, eficientizarea comunicării cu
reţeaua consilierilor economici;
acordarea unei finanţări de minim 50%
la expoziţii și târguri; oportunitatea
organizării de parcuri industriale sau
fluidizarea procedurilor de export.

Sistemul Cameral românesc este cea
mai puternică organizaţie a mediului de
afaceri din România și singura reţea cu
reprezentare la nivelul întregii ţări, prin
cele 42 de Camere de Comerţ și Industrie
Judeţene. În acest context s-a subliniat
ideea repartizării de către MECMA în
teritoriu a unor servicii care să fie
preluate de Camere și necesitatea
reproiectării economiei în funcţie de
resurse. De asemenea s-a vorbit despre
revenirea Registrului Comerţului la
Camere și a evidenţiat potenţialul
Camerelor de Comerţ de a dezvolta one
stop office, având în vedere vechimea
acestora în exploatare europeană.

În sprijinul oamenilor de afaceri,
Președinţii Camerelor de
Comerţ și Industrie au sugerat
introducerea unei legi a
falimentului după modelul din
SUA, în contextul dispariţiei
legii contractelor; necesitatea
unor măsuri de sprijin pentru
realizarea unor expoziţii
permanente de produse și
servicii în străinătate și
dezvoltarea de servicii de
consultanţă pentru start-up,
vorbind despre potenţialul și
rolul CCI în acest sens:
revitalizarea școlilor de
ucenici și oferta de formatori a
Camerelor, precum și despre

necesitatea unei mai bune valorificării
a producţiei interne și a unor măsuri de
sprijin reale din partea statului. În acest
context, Președintele Uniunii
Camerelor de Comerţ și Industrie
Bilaterale a subliniat importanţa
înfiinţării de Camere de Comerţ
Bilaterale în zone non-UE.

În încheiere domnul ministru și
președintele Camerei Naţionale au
precizat că: „Camerele de Comerţ și
Industrie din România și MECMA vor
sintetiza ideile comune în sprijinul
mediului de afaceri într-un protocol,
care va reglementa domeniile și
sectoarele de interes și vor fi lansate
propuneri concrete, în spiritul unui
parteneriat permanent și durabil.”

Această primă întâlnire cu domnul
Lucian Isar, Ministrul delegat pentru
Mediul de Afaceri, a fost utilă și benefică
pentru reprezentanţii Sistemului
Cameral din România și se dorește a se
dezvolta și a deveni o bună practică.
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Oportunităţile pe care RSI le oferă în domeniul mobilei și al exploatării forestiere
Adoptarea RSI în sectoarele mobilierului, de prelucrare a lemnului și de

exploatare forestieră poate contribui în primul rând la o imagine mai
bună și o mai mare credibilitate a firmelor pe piaţă. Sectorul
produselor din lemn operează sub o cercetare publică mai intensă decât
alte industrii bazate pe extracţie, pentru că lemnul provine din păduri, iar
pădurile sunt în general văzute de public ca locuri naturale care ar trebui să
fie relativ neatinse de oameni. În România acest subiect este foarte sensibil,
ţinând cont de accentul pe care mass media îl pune pe exploatarea excesivă
a pădurilor și pe defrișarea iraţională și ilegală (de exemplu, pe Google
sunt peste 90.000 de postări referitoare la “defrișarea ilegală în România”).

Certificarea forestieră și etichetarea ecologică pot reprezenta concepte
importante pentru a ne asigura că lemnul provine din păduri administrate
în mod sustenabil, contribuind astfel la creșterea încrederii consumatorilor
și a altor părţi interesate. Aceste pieţe apar și la nivel naţional; în prezent
există 2 certificate de management forestier FSC (acoperind circa 20.000
de hectare, suprafaţa internaţională FSC fiind de 135 milioane de hectare)
și 43 de certificate lanţ de custodie FSC.

Mai mult decât atât, raportarea eforturilor de dezvoltare sustenabilă
ale unei companii de producţie mobilier sau exploatare forestieră, prin
care se dezvăluie performanţele sociale și de mediu care merg dincolo de
respectarea prevederilor legale pot contribui semnificativ la o reputaţie și
o imagine mai bună pe piaţă. Din cele 100 de companii de produse forestiere
din lume, 61 au raportat că au produs rapoarte sustenabile (Pricewaterhouse
Coopers, 2007) și această proporţie este în creștere.

în al doilea rând, industriile românești de mobilier, prelucrarea lemnului
și exploatare forestieră sunt strâns legate de piaţa externă: peste 60% din
producţia totală în aceste industrii este în prezent exportată în exterior, în
special către ţările Uniunii Europene. Competitivitatea este una dintre
abordările cheie pe care companiile care activează în domeniul producţiei
de mobilier, procesării lemnului și exploatării forestiere trebuie să le aibă
pentru a face faţă tuturor provocărilor pieţei Uniunii Europene, accentuate
de criza economică și financiară. Sistemele de management al calităţii,
procedurile de protecţie a muncii și sănătăţii, produsele ecologice,
materialele brute certificate, scheme și instrumente de management ecologic
- toate acestea pot juca un rol important în creșterea avantajelor competitive
ale companiilor românești, în special atunci când se confruntă cu afaceri și
clienţi individuali care acordă atenţie elementelor de dezvoltare durabilă.

RSI poate juca un rol important în managementul îmbunătăţit al
riscurilor, în special cu privire la normele europene pentru sănătate,
siguranţă și mediu și cu privire la presiunile care sunt exercitate pe acest
sector. Unul din modurile majore de expunere la formaldehidă este inhalarea
emisiilor de produse din lemn compozit.

În mai multe ţări ale lumii au fost stabilite niște standarde ambiţioase
pentru emisiile de formaldehidă, afectând competitivitatea companiilor:
de exemplu, standardul de emisie în California, valabil din 2009, se
estimează că a crescut costurile companiilor cu 6-10%.

La fel, la mijlocul anilor ’80, IKEA s-a confruntat cu o problemă de
mediu care a avut implicaţii serioase asupra liniei de mobilier a firmei.
Testele efectuate pe niște produse IKEA din placă aglomerată au arătat ca
emisiile de formaldehidă depășeau standardele specificate de legea daneză
de mediu. În timp ce IKEA căuta soluţii, o nouă lege de mediu germană a
fost anunţată, care impunea ca emisiile de formaldehidă din plăcile
aglomerate să nu depășească 0,01 părţi pe milion (standardul german E-
1). IKEA a ales să aplice standardul E-1, cel mai strict din lume, pe toate
pieţele, cerând ca toţi furnizorii săi de plăci aglomerate să respecte standardul.
Această soluţie pe termen lung s-a dovedit benefică atunci când alegătorii
din California au trecut Propunerea 65, restrângând emisiile de formaldehidă
și condamnând magazinele care vindeau produse care depășeau standardul.

IKEA a evitat costurile de judecată și reechipare sau modernizare a liniei
de producţie întrucât condiţiile sale referitoare la emisiile de formaldehidă
depășeau cerinţa Californiei. Iniţierea unor măsuri sociale și de mediu
poate ajuta companiile românești să anticipeze legislaţii viitoare europene
și naţionale mai ambiţioase și pune bazele pentru adoptarea etichetei
ecologice europene pentru mobilierul din lemn, care este în prezent în
discuţie.

Există foarte mult loc pentru reducerea costurilor prin iniţiativele
RSI în industriile exploatării forestiere, a mobilierului și a procesării lemnului.
Măsuri ca ambalarea neasamblată, care ocupă puţin loc la transport, folosirea
căilor ferate pentru transportul pe distanţe lungi, folosirea la maxim a
spaţiului vehiculelor de transport, utilizarea transportului de retur, evitarea
traficului la ore de vârf, alegerea companiilor de transport care respectă
standardele EC pentru emisii și zgomot, folosirea paleţilor returnabili
reprezintă măsuri sănătoase atât pentru rezultatele economice ale
companiei, dar și pentru mediu.

Politicile RSI au un impact direct asupra bunăstării angajaţilor din
domeniu. Măsuri de protecţia muncii precum sănătatea și siguranţa la locul
de muncă, contractele de muncă, salarii decente și alte reguli fundamentale
ILO referitoare la muncă reprezintă pietre de hotar importante pentru
companii și pentru lanţurile lor de valoare adăugată, în special într-un
sector internaţionalizat și delocalizat cum este producţia de mobilier. De
altfel, aceste probleme reprezintă subiectul unui cod de conduită semnat în
cadrul comitetului de dialog social sectorial “Wood” în 20022.
Operaţionalizarea acestora poate fi asigurată cu ușurinţă prin standardele
sociale internaţionale ca de exemplu SA 8000 sau OHSAS 18001. Mai mult
decât atât, investiţia în capitalul uman, tradus în programe de pregătire
profesională continuă, proiecte de calificare și recalificare pot contribui la
creșterea competitivităţii produselor din industrie.

În sfârșit, abordările RSI în industriile mobilierului și exploatării forestiere
pot deschide noi oportunităţi de afaceri și de piaţă. Toate deșeurile
provenite din industria lemnului sunt reciclabile și pot fi folosite în întregime
în următorul ciclu tehnologic al producţiei de plăci laminate de lemn,
panouri de lemn, unele materiale compozite folosite în construcţii și ca și
combustibil pentru producerea căldurii. Biomasa este o sursă de energie
reutilizabilă, promiţătoare atât ca potenţial, cât și ca posibilitate de
utilizare. România are un potenţial de energie provenind din biomasă
ridicat, estimat la 7,6 milioane tone (tone echivalent petrol) pe an,
reprezentând 19% din resursele primare, din care 1175 tone de echivalent
petrol provin din deșeuri de exploatare și lemn de foc și 490 de tone de
echivalent petrol provin din prelucrarea mecanică a lemnului. Referitor la
cantitatea de căldură provenită din valorificarea energiei biomasă, 54%
este combustia biomasei lemnoase.

Tentativele de exploatarea acestor resurse sunt timide deocamdată, cu
excepţia folosirii de lemn de foc în locuinţele rurale și a deșeurilor și a
rumegușului ca agent termic. Totuși, companiile străine dar și cele românești
fac eforturi încurajatoare de a valorifica deșeurile și rumegușul rezultate
din instalaţiile de prelucrare sub formă de brichete și în special peleţi.
Până acum în ţara noastră există numai două capacităţi de producţie peleţi,
de 25.000 tone pe an fiecare.

CE POATE FACE BIROUL DE ASISTENTĂ RSI PENTRU FIRMA
DUMNEAVOASTRĂ

Biroul RSI din cadrul Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș poate
face multe pentru afacerile dumneavoastră de mobilier și exploatare
forestieră:

Responsabilitatea Socială a Întreprinderilor (RSI)

Continuare în pag. a  10-a
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Oportunităţile pe care RSI le oferă în domeniul mobilei și al exploatării forestiere
• Identificarea legislaţiei aplicabile în domeniul producţiei

de mobilier și al exploatării pădurilor.
Problemele sociale și de mediu din sector au atras de mult timp atenţia

UE, care au dezvoltat o legislaţie specifică pentru a minimaliza externalităţile
negative ale industriei. Directiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and
Control), Documentul de referinţa pentru cele mai bune tehnici disponibile
(BREF) pentru tratamentul de suprafaţă; Directiva de emisii VOC asupra
limitării emisiilor de Compuși Organici Volatili, Directiva 2008/98/EC
referitoare la Deșeuri sau REACH sunt doar câteva

• Pregătirea și implicarea personalului,furnizorilor și pârtilor
interesate în procesele RSI.

Dezvoltarea și implementarea unei strategii RSI nu se poate face fără
informarea și implicarea activă a părţilor interesate, precum angajaţi și
furnizori, în special într-un mediu foarte internaţionalizat și delocalizat
cum este cel în care activaţi. Biroul RSI vă poate ajuta să angajaţi toate
aceste părţi!

• Realizarea unor programe de dezvoltare sistemice și
sustenabile. Ca actor în sectoarele mobilierului și exploatării forestiere,
jucaţi cu siguranţă un rol important în modelarea tendinţelor de dezvoltare
locale ale comunităţii dumneavoastră. Exploataţi potenţialul pe care
rezultatele întreprinderii dumneavoastră îl au în comunitatea locală și
implicaţi-vă împreună cu alţi factori locali cum ar fi ONG-urile și autorităţile
publice în instituirea și implementarea unor proiecte care răspund atât
nevoilor dumneavoastră, cât și celor ale comunităţii care vă găzduiește.
Biroul RSI vă ajută să vă găsiţi parteneri și să vă puneţi ideile în practică!

Nu în ultimul rând, dacă întreprinderea dvs. face eforturi importante în
domeniul RSI, așteptaţi-vă să fiţi premiaţi în cadrul Topului Anual
al Companiilor organizat de Camera de Comerţ și Industrie Maramureș,
într-o secţiune specială dedicată afacerilor responsabile!

Urmare din pag. a 9-a

Convenţia  Arbitrală - premisa soluţionării definitive în
termen de maxim 5 luni a litigiilor comerciale

Convenţia arbitrală constituie
condiţia esenţială pentru declanșarea
procedurii soluţionării litigiilor prin arbitrajul
comercial. Prin convenţia arbitrală părţile
convin ca litigiile ce se vor naște între ele
să fie soluţionate prin procedura arbitrală,
stabilind totodată și normele privind
constituirea tribunalului arbitral, numirea,
revocarea si înlocuirea arbitrilor, termenul
si locul arbitrajului, normele de procedura
pe care tribunalul arbitral trebuie sa le
urmeze in judecarea litigiului, inclusiv
procedura unei eventuale concilieri
prealabile, repartizarea intre părţi a
cheltuielilor arbitrale, conţinutul si forma
hotărârii arbitrale si, in general, orice alte
norme privind buna desfășurare a
arbitrajului.

In lipsa unor asemenea norme, tribunalul
arbitral va putea reglementa procedura de
urmat așa cum va socoti mai potrivit.

Daca nici tribunalul arbitral nu a stabilit
aceste norme, se vor aplica dispoziţiile
Codului de procedură civilă.

Conţinutul acestei convenţii este lăsat
la aprecierea părţilor, potrivit principiului
disponibilităţii. Astfel conform art. 341 alin.
1 Cod de procedură civilă republicat cu
modificările ulterioare „arbitrajul se
organizează si se desfășoară potrivit
convenţiei arbitrale”.

Convenţia arbitrală se poate încheia fie
sub forma unei clauze compromisorii,
înscrisă in contractul principal, fie sub forma
unei înţelegeri de sine stătătoare,
denumita compromis.

Prin clauza compromisorie părţile
convin ca litigiile ce se vor naște din
contractul in care este inserata sau in
legătura cu acesta sa fie soluţionate pe
calea arbitrajului, arătându-se numele
arbitrilor sau modalitatea de numire a lor.

Validitatea clauzei compromisorii este
independenta de valabilitatea
contractului in care a fost înscrisă.

Clauza arbitrală recomandată de Curtea
de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera
de Comerţ și Industrie este: „Orice litigiu
decurgând din sau în legătură cu acest
contract, inclusiv referitor la încheierea,
executarea ori desfiinţarea lui, se va
soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj
de pe lângă Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș în conformitate cu Regulile de
procedură arbitrală ale acestei Curţi, în
vigoare, publicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I.”

Prin compromis părţile convin ca un
litigiu ivit intre ele sa fie soluţionat pe
calea arbitrajului, arătându-se, sub
sancţiunea nulităţii, obiectul litigiului si

numele arbitrilor sau modalitatea de
numire a lor.

Compromisul arbitral se încheie după
ivirea litigiului spre deosebire de clauza
compromisorie care se încheie înainte de
naștere litigiului, de regulă o dată cu
contractul principal.

Compromisul arbitral rămâne singura
formă  de apelare la arbitrajul comercial în
cazul în care litigiul izvorăște din raporturi
juridice extracontractuale licite
(îmbogăţirea fără justă cauză, gestiunea
de afaceri, plata nedatorată) sau ilicite
(delicte civile).

Compromisul poate fi încheiat chiar și în
faţa instanţei de judecată, în cazul litigiilor
în curs de soluţionare, atunci când părţile
doresc să beneficieze de avantajele
arbitrajului comercial (rapiditate – 5 luni
termen maxim de soluţionare,
confidenţialitate,  soluţionare
definitivă printr-o hotărâre arbitrală
definitivă cu aceeași putere și valoare ca
orice hotărâre judecătorească).

Informaţii suplimentare la sediul
Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă
Camerei de Comerţ si Industrie Maramureș
din : Baia Mare, bd. Unirii, nr. 16, et. 3,
cam. 10 sau la tel. 0262 221510, 0362
405302. Persoana de contact: Dumitru
Claudia.

• Informaţii despre efectele asupra mediului, certificări și
etichete ecologice. Evaluarea externalităţilor negative de mediu ale societăţii
dumneavoastră și cunoașterea instrumentelor disponibile pentru a le reduce
sunt primii pași prin care puteţi intra în economia viitorului și vă puteţi
crește imaginea de piaţă și competitivitatea. Puteţi afla multe despre
schemele de certificare ca Forest Stewardship Council (FSC), Programme
for the Endorsement of Forest certification schemes (PEFC), Rainforest
Alliance, Sustainable Forestry Iniţiative și multe alte instrumente care vor
face afacerea dumneavoastră mai responsabilă și mai atractivă!

• Informaţii privind standardele internaţionale aplicabile
pentru procesele dumneavoastră de producţie. Eforturile
dumneavoastră către sustenabilitate în sectoarele mobilierului și exploatării
forestiere pot câștiga credibilitate mai mare, în special pe pieţele externe,
prin folosirea standardelor recunoscute, precum OHSAS 18001, SA 8000
pentru probleme sociale, EMAS și ISO14001 pentru protecţia mediului,
Global Reporting Iniţiative pentru raportarea RSI. Biroul RSI poate furniza
informaţii folositoare despre beneficiile acestor standarde, precum și despre
condiţiile de certificare!

• Acces la pieţele de mobilier, prelucrare a lemnului și
exploatare forestieră durabile. Biroul RSI vă poate sprijini în
identificarea distribuitorilor de produse din lemn ecologice, a organismelor
de certificare (precum FSC) în România, a reţelelor generale RSI (precum
CSR Europe) sau celor specializate (precum Carpathian Group for Wood and
Commerce), a târgurilor și expoziţiilor din România și din exterior dedicate
exploatării sustenabile a pădurilor și mobilierului sustenabil și, de ce nu,
să organizeze seminarii speciale și conferinţe pe această temă la cererea
dumneavoastră!
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Acte normative publicate în

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

� ORDIN nr. 873 din 21
februarie 2012 pentru aprobarea
Procedurii de notificare din punctul
de vedere al gospodaririi apelor (MO
nr. 287 din 2 mai 2012)
� ORDIN nr. 34 din 19 aprilie

2012 pentru modificarea anexei nr.
4 la Norma sanitara veterinara si
pentru siguranta alimentelor privind
procedura de inregistrare sanitara
veterinara si pentru siguranta
alimentelor a activitatilor de obtinere
si de vanzare directa si/sau cu
amanuntul a produselor alimentare de
origine animala sau nonanimala,
precum si a activitatilor de productie,
procesare, depozitare, transport si
comercializare a produselor
alimentare de origine nonanimala,
aprobata prin Ordinul presedintelui
Autoritatii Nationale Sanitare
Veterinare si pentru Siguranta
Alimentelor nr. 111/2008, ca urmare
a actualizarii tarifelor in functie de
rata inflatiei din anul 2011 (MO nr.
289 din 2 mai 2012)
� LEGE nr. 108 din 16 iunie

1999 (*republicata*) pentru
infiintarea si organizarea Inspectiei
Muncii (MO nr. 290 din 3 mai 2012
� ORDIN nr. 330 din 24

aprilie 2012 privind publicarea
acceptarii amendamentelor la Codul
international pentru instalatiile de
protectie contra incendiului (Codul
FSS), adoptate de Organizatia
Maritima Internationala prin Rezolutia
MSC.311(88) a Comitetului de
Siguranta Maritima din 3 decembrie
2010 (MO nr. 292 din 3 mai 2012)
� ORDIN nr. 41 din 3 mai

2012 pentru aprobarea Normei
sanitare veterinare privind conditiile
de organizare si functionare a
unitatilor farmaceutice veterinare,
conditiile de comercializare a
produselor medicinale veterinare si
a altor produse pentru animalele de
companie, in magazinele pentru
comercializarea animalelor de
companie si/sau a hranei pentru
acestea, conditiile de functionare a
mijloacelor de transport din domeniul
farmaceutic veterinar, precum si
autorizarea sanitar-veterinara a

unitatilor, activitatilor si a mijloacelor
de transport din domeniul
farmaceutic veterinar (MO nr. 295 din
4 mai 2012)
� HOTARARE nr. 2 din 30

martie 2012 privind adoptarea
Statutului si a Codului de deontologie
medicala ale Colegiului Medicilor din
Romania (MO nr. 298 din 7 mai
2012)
� ORDIN nr. 3.850 din 2 mai

2012 privind aprobarea Metodologiei
pentru evaluarea externă în vederea
autorizării provizorii, acreditării și
pentru evaluarea periodică a școlilor
doctorale, pe domenii (MO nr. 312 din
10 mai 2012)
� ORDONANŢĂ DE

URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012
privind stabilirea unor măsuri de
reorganizare în cadrul administraţiei
publice central (MO nr. 314 din 10
mai 2012)
� ORDIN nr. 3.894 din 3 mai

2012 pentru aprobarea Metodologiei
privind recunoasterea diplomei de
doctor si a titlului de doctor in stiinte
sau intr-un domeniu profesional,
obtinute la institutii acreditate de
invatamant superior sau de cercetare-
dezvoltare din strainatate (MO nr. 314
din 10 mai 2012)
� ORDIN nr. 640 din 3 mai

2012 pentru aprobarea modelului si
continutului formularului (307)
“Declaratie privind sumele rezultate
din ajustarea taxei pe valoarea
adaugata” (MO nr. 316 din 11 mai
2012)
� ORDIN nr. 647 din 4 mai

2012 privind modificarea anexei nr.
1 la Ordinul presedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala nr.
52/2012 pentru aprobarea modelului
si continutului unor formulare
prevazute la titlul III din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal (MO
nr. 316 din 11 mai 2012)
� ORDIN nr. 170 din 7 mai

2012 privind interpretarea art.
69^1 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de

concesiune de servicii (MO nr. 328
din 15 mai 2012)
� ORDIN nr. 171 din 7 mai

2012 cu privire la clarificarile ce
vizeaza continutul documentatiei de
atribuire (MO nr. 328 din 15 mai
2012)
� HOTARARE nr. 508 din 16

mai 2012 pentru modificarea si
completarea Hotararii Guvernului nr.
652/2009 privind organizarea si
functionarea Ministerului Justitiei
(MO nr. 332 din 16 mai 2012)
� ORDONANTA DE

URGENTA nr. 17 din 16 mai
2012 privind stabilirea unor masuri
de restituire a unor contributii de
asigurari sociale de sanatate (MO nr.
336 din 18 mai 2012)
� ORDIN nr. 683 din 10

aprilie 2012 pentru aprobarea
Reglementarii tehnice “Specificatie
tehnica privind produse din otel
utilizate ca armaturi: cerinte si
criterii de performanta”, indicativ ST
009-2011 (MO nr. 337 din 18 mai
2012)
� LEGE nr. 119 din 16

octombrie 1996 (*republicata*)
cu privire la actele de stare civila*)
(MO nr. 339 din 18 mai 2012)
� ORDIN nr. 664 din 14 mai

2012 privind autorizarea si/sau
inregistrarea entitatilor care
desfasoara activitati de schimb
valutar pe teritoriul Romaniei, altele
decat cele care fac obiectul
supravegherii Bancii Nationale a
Romaniei (MO nr. 341 din 19 mai
2012)
� REGULAMENT din 27

noiembrie 2011 de organizare si
functionare a Ordinului Arhitectilor
din Romania (MO nr. 342 din 21 mai
2012)
� CODUL DEONTOLOGIC

din 27 noiembrie 2011 al profesiei
de architect (MO nr. 342 din 21 mai
2012)
� ORDIN nr. 3.879 din 2 mai

2012 privind infiintarea Consiliului
de Etica si Management Universitar
si aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare a acestuia
(MO nr. 343 din 21 mai 2012)
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C.C.I. Maramureș - Busola dumneavoastră în afaceri !

• • • • • Din Maramureș • • • • • Din străinătate
CERERI

� Solicită importul următoarelor produse
- materii prime: Tablă; Pompe; Mixere;
Aparatură măsură și control; Echipamente
de proces. (684)

OFERTE

� Execută staţii de epurare compacte:
reţinere materiale grosiere;Tratarea
reţinerilor; Separarea și tratarea nisipului;
Sedimentare în decantoare; Tratare
biologică, Tratare chimică/defosforizare
(treapta terţiară); Tratarea nămolului:
pretratare, îngroșare, deshidratare, uscare;
Instalaţii dozare; Transportoare; Stabilizarea
aerobă a nămolului; Cogenerare; Bioreactor
cu membrane; Filtrare; Echipamente de
control debit;  Dezinfecţia apei uzate;
Managementul canalizării; Energie din apa
uzată; Pompe; Mixere; Armături;
Echipamente/sisteme de monitorizare și
control al procesului; Confecţii metalice;
Mașini pentru întreţinerea canalizărilor.
Zone de interes: Bosnia și Herţegovina,
Croaţia, Serbia și Muntenegru, Slovenia
(684)
� Oferă la export, în zonele EU și NON

EU produsele: cherestea rășinoase pentru
construcţii - cantitate minim 500MT;
produse minerale pentru purificarea apelor
reziduale, decontaminare sol, fertilizator,
eliminare metale grele din organisme sau
apă-sol - ZEOLITE. (1013)

CERERI

DANEMARCA

� Dorește importul de fructe și legume
proaspete - prune, struguri,piersici, pepeni,
tomate, ardei, castraveţi. (5404)
� Solicită gresie, piatră pentru pardoseală

- Un prim transport de 1.200 mp. (5405)
EMIRATELE ARABE UNITE

� Gemuri și dulceţuri din fructe; Se
solicită oferta de preţ pentru miere de
albine, 1-2 tone, ambalată în borcane de
diferite dimensiuni. (5411)

FRANŢA

� Solicită vase decorative de gradină,
din teracota brută sau emailată, ceramică,
lemn, metal, sticlă sau mase plastice.
(5408)
� Firma franceză are o tradiţie de 60 de

ani în producţia de mobilier pentru copii și
este interesată să achiziţioneze componente
de calitate din România: Plăci de lemn
prelucrate și finisate pe margini, fără părţi
metalice; cherestea special prelucrată
pentru fabricarea de mobilă; componente
pentru mobilier pentru copii; paturi pentru
copii. Se lucrează conform design-ului
firmei, produsele fiind din lemn de pin fără
noduri sau fag alb. Se poate discuta și
producţia din alte esenţe, cu condiţia
furnizării în prelabil de mostre. (5410)

JAPONIA

� Solicită lemn pentru pardoseli. (5401)

LIBIA

� Dorește angajare de forţă de muncă
pe diferite specialităţi, în construcţii, Cca
40 specialiști. (5402)
�  Dorește să angajeze specialiști

constructori (zidari, faianţari, instalatori,
electricieni s.a.), pentru construcţie vile în
apropiere de localitatea Zawuiya. Se asigură
cazare și masă. (5403)

MAREA BRITANIE

� Firma britanică dorește să importe din
România produse din ceramica (precum
căni, statuiete, ceainice etc) destinate
cadourilor de Crăciun sau personalizate sub
diferite mărci cu care firma britanică
colaborează (Wizz, The Jelly Bean, Tetley,
Starbucks, Triptree etc). (5407)

POLONIA

� Este interesată să importe din România
deșeuri de zinc și de aliaje de zinc. (5412)

SPANIA

� Solicită produse alimentare: carne,
deshidratate, etc. Reprezentanţii societăţii
doresc să colaboreze cu firme din România
în vederea comercializării produselor mai
sus menţionate. (5400)
� Reprezentantţi societăţii doresc sa

colaboreze cu firme din România în vederea
comercializării și achiziţionării de fructe
seci- nuci. (5406)

UNGARIA

�  Dorește colaborare cu abatoare
românești pentru contractare importuri de
carne de pasăre și vită în condiţii de
sacrificare cușer (kosher). (5409)

www.proafaceri.ro - Portal de Afaceri administrat de CCI Maramureș
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. Sistemul
informaţional www.Proafaceri.ro reprezintă totodată o piaţă de desfacere virtuală în care:

· Vânzătorii iși prezintă produsele și serviciile
· Cumpărătorii își selectează companiile ce le pot furniza produsele și serviciile de care au nevoie
Important !
Orice schimbare apăruta în cadrul firmelor maramuresene cuprinse în baza de date Proafaceri

este necesar a fi comunicată administratorului portalului, la adresa de e-mail cci_mm@ccimm.ro,
în vederea actualizării datelor cu care firma este prezentă (date de contact, cerere/ofertă,
descrierea detaliata a activităţilor firmei), deoarece tot mai mulţi operatori economici folosesc
internetul ca principală sursă de informaţii, iar prezentarea profesională în lumea web-ului a devenit

o cerinţă în relaţiile de afaceri.


