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Cum pierdem
fondurile de
finanţare?!

Recent am dat publicităţii „Scrisoarea
deschisă” a Consiliului de Coordonare
Naţională a Pactelor Regionale pentru
Ocuparea și Incluziunea Socială, adresată
Primului Ministru Victor Ponta, Viceprim-
ministrului și Ministrului Finanţelor Publice,
Ministerului Muncii, Familiei și Protecţiei
Sociale, Ministerului Afacerilor Europene și
Directorului General al autorităţii de
Management a Programului Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,
prin care Consiliul a prezentat blocajul
naţional al fondurilor europene și cererea
celor 800 de organizaţii active din domeniu
care solicitau găsirea de soluţii legale și
coerente de deblocare a POSDRU.

Despre povestea modului în care
România s-a chinuit să absoarbă fondurile
de finanţare oferite de UE, de 10 ani, din
acest colţ al Buletinului Informativ „Hermes
Contact” al CCI Maramureș am scris zeci
de editoriale, începând cu decembrie
1994, cu fondurile de preaderare și

Rivulus Dominarum® 2012
Ediţia a XX-a jubiliară - 28 - 30 septembrie

M a n i f e s t a r e a
expoziţională Rivulus

Dominarum 2012, ediţia a XX-
a jubiliară a reunit în perioada 28-30
septembrie la Baia Mare, partici-panţi,
expozanţi și invitaţi din România, Ungaria,
Ucraina, Polonia și Germania.

Deschiderea oficială a manifestării a
avut loc în 28 septembrie 2012, la Centrul
de Instruire și Marketing al CCI
Maramureș, în prezenţa dlui președinte
Gheorghe Marcaș, a dlui primar al

Forumul Comun al Asociaţiei Camerelor de Comerţ
și Industrie din Euroregiunea Carpatică și Comisiei

pentru Dezvoltarea Comerţului din ERC
În data de 28 septembrie 2012, în

organizarea Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș s-a desfășurat Forumul Comun
al Asociaţiei Camerelor de Comerţ și
Industrie din Euroregiunea Carpatică și
Comisiei pentru Dezvoltarea Comerţului din
ERC. La acţiune au participat delegaţii din
Ungaria – CCI Borsod-Abauj-Zemplen și
CCI Jasz-Nagykun-Szolnok, din Ucraina –
CCI Transcarpathia și CCI Ivano-Frankivsk
și din Germania – CCI Magdeburg.

Dl Marcaș Gheorghe în calitate de
președinte al Comisiei pentru Dezvoltarea
Comerţului și vicepreședinte al Asociaţiei

CCI din Euroregiunea Carpatica, a prezentat
un scurt istoric al Euroregiunii Carpatica
precum și  Raportul de Activitate al
Asociaţiei și Comisiei pentru Dezvoltarea
Comerţului pentru perioada 2009-2012.

Conducătorii delegaţiilor participante la
Forum și-au exprimat poziţiile legate de
viitoarea activitate a Asociaţiei Camerelor
de Comerţ din ERC. Reprezentantul CCI
Magdeburg a propus încheierea unei
convenţii de Colaborare cu Asociaţia
Camerelor de Comerţ și Industrie din

Continuare în pag. a  3-a

municipiului Baia Mare Cătălin Cherecheș,
a reprezentanţilor delegaţiilor străine,
expozanţilor și ai presei.

În cadrul manifestării expoziţionale s-a
organizat Salonul Tradiţie și Inovare în
Maramureș care a reunit 35 meșteri
populari și inventatori maramureșeni, care
și-au prezentat în standuri produsele
autentice realizate, proiectele și
prototipurile de invenţii și inovaţii. Salonul

Continuare în pag. a  3-a
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Cum pierdem fondurile de finanţare?!

continuând cu fondurile structurale și de
coeziune, după intrarea României în UE.

De 18 ani România se căznește să obţină
fondurile alocate de UE de miliarde de euro,
dar din cauza capacităţii profesionale
administrative extrem de slabe, a
deficienţelor mari în sistemul autorităţii de
management și control puternic birocratizate,
cu toate avertizările și atenţionările CE, nu am
reușit să ne mobilizăm și să organizăm
absorbţia fondurilor alocate.

În perioada 2000-2009, conform datelor
oficiale din martie 2009, au fost contractate
proiecte de preaderare 2000-2007 în valoare
absolută de 90%, cu un grad de absorbţie de
70%.

Cu toate acestea, în 2010, guvernul român
semnala riscul pierderii fondurilor de
preaderare PHARE, ISPA și SAPARD din cauza
implementării întârziate a proiectelor în
derulare. Discuţiile pe această problemă au
fost axate în principal pe trei componente:
absorbţia scăzută a fondurilor europene
angajate și contractate în termen; investiţiile
publice în infrastructură și în alte domenii, atât
din resursele bugetare centrale și locale/
judeţene cât și cele europene executate și
recepţionate; lucrările de mediu rămase mult
în urmă, mai ales în București.

Fondurile de preaderare l-am încheiat cu
chiu cu vai, cu întârzieri și tergiversări repetate,
ajungând până în 2011 cu decontarea lor.
Nimeni din guvern, parlament sau
președintele ţării n-au analizat cauzele care
au condus la această stare de neglijenţă și
nimeni nu a fost tras la răspundere pentru
incompetenţa sau neglijenţa în serviciu.

De aici, s-a acceptat tacit de către toţi factorii
de decizie și execuţie că, starea aceasta de
neglijenţă care a afectat și va afecta absorbţia
fondurilor de postaderare structurale și de
coeziune va continua, deoarece în perioada
după 1 ianuarie 2007, în România a continuat
să se manifeste nepăsare și preocupare
iresponsabilă faţă de această problemă.

Începând cu anul 2011, la 4 ani de când
România este membră a UE,   Comisia
Europeană a lansat avertismente severe
guvernului României. Astfel în mai 2011,
președintele CE Jose Barroso trimite o scrisoare
Guvernului României. Comisia rămâne foarte
preocupată de nivelul foarte scăzut al absorbţiei
financiare a fondurilor Structurale și de Coeziune
în România, care a atins doar 3% și atrage
atenţia factorilor de răspundere și execuţie că
trebuie să se mobilizeze serios pentru a
introduce proiecte valabile și conforme

În 21 februarie 2012, ca urmare a atitudinii
iresponsabile a celor ce conduc ţara, care nu
au făcut nimic pentru creșterea absorbţiei
Comisia întrerupe plăţile pe POSDRU, iar

ministrul Afacerilor Externe Leonard Orban
avertizează că ar mai putea apărea
incidente cu consecinţe mult mai grave.
Aceasta a fost „reacţia” ministrului
responsabil cu Afacerile externe (sic!)

 La o lună, în 15 martie 2012 Președintele
Comisiei Jose Barroso, se adresează
premierului  Mihai Ungureanu spunându-i:
„Actuala rată de absorbţie, de 7,4% este
dureros de scăzută. Am stabilit un plan de
acţiuni prioritare pentru a încerca să
îmbunătăţim această rată cât mai repede
posibil, dar fără semne că s-a înţeles apelul
nostru din februarie a.c.”.

La 3 aprilie 2012 plăţile pe POSDRU sunt
reluate cu aplicarea unor corecţii financiare de
10-25% pentru toate sumele pe care România
le cerea spre decontare la Bruxelles. Era o
„penalizare paușal” făcută de CE ca sancţiune
colectivă și corectivă pentru beneficiarii care
depuseseră situaţii de încasare la guvernul
României.

Vine 22 aprilie 2012. Ministerul Afacerilor
Europene transmite avertismentul deosebit de
grav comunicat de CE: „plăţile pentru cele mai
importante programe operaţionale ar putea
fi întrerupte”.

Noul guvern instalat, atins de boala „uitării”
nu s-a mișcat. Consecinţa,   în 30 mai 2012,
Comisia confirmă pericolul întreruperii plăţilor
pe cinci programe operaţionale și anunţă că
termenul limită dat autorităţilor de la București
pentru a merge mai departe cu finanţările și
pentru a nu aplica alte corecţii financiare este
sfârșitul lunii iunie 2012.

Nimeni din factorii de răspundere inclusiv
președintele ţării nu au ţinut cont de ultimele
avertismentele CE și de starea de fapt total
necorespunzătoare și iresponsabilă a
absorbţiei fondurilor a rămas în continuare o
problemă gravă care a afectat siguranţa
financiară și dezvoltarea economică a României.

Să vedem cum se prezintă situaţia
programelor operaţionale pe destinaţie,l a30
septembrie a.c.

Programul Operaţional Transport are o
finanţare asigurată de UR de 19,8 miliarde de
lei. Rata de absorbţie la 3 septembrie a.c. a
fost de 6,46%. Începând cu 11 iulie a.c.
finanţările sunt blocate și decontările sunt
oprite de guvernul României. Motivele
blocajului: suspiciuni de fraudă pe proiectele
de autostrăzi în perioada 200-2011. Ca urmare
apar riscuri sistemice cum ar fi: suspendarea,
întreruperea plăţilor sau dezangajarea
programului de finanţare. Ca urmare CE
poate presuspenda sau suspenda plăţile pe
întregul program.

Programul de Dezvoltare Regională  cu
o finanţare de 16,2 miliarde lei, a avut o rata
de absorbţie la 30 septembrie a.c. 21,10%, la
care sunt blocate deconturile începând cu 01
iulie a.c. aici cauzele presuspendării,

suspendării sau dezangajării îl constituie în
mod deosebit problemele achiziţiilor publice
și a unor lucrări neefectuate și raportate ca
executate. Ca urmare CE poate să decidă
presuspendarea sau chiar suspendarea
plaţilor pe întregul program.

Programul de mediu, în valoare de 19,6
miliarde lei are la această dată o absorbţie
de 6,14% și are deconturile blocate începând
cu 01 iulie 2012. Și aici cauza o constituie achiziţii
publice neconforme, costuri nejustificate și
lucrări atribuite unor grupuri de interese. Și în
acest program CE poate să decidă, în funcţie
de constatările din teren și gravitatea efectelor
negative și neconforme, presuspendarea sau
suspendarea definitivă a plăţilor pe întreg
programul.

Programul Dezvoltarea Resurselor
Umane cu valoare atribuită de 15,11 miliarde
de lei și o absorbţie de 7,73% are activitatea
blocate din 01 iulie a.c. este cele mai
controversat program prin manifestarea unor
conflicte de interes declanșate de la nivel de
miniștri, funcţionari din aparatul central și
regional, cu costuri exagerate cu forţa de
muncă din proiect, cu rezultate finale
nemotivate cu cererile de pe piaţa muncii ș.a.
suspendarea pe maxim 6 luni sau
întreruperea poate să fie decizia CE.

Programul Creșterea Competitivităţii
Economice cu un fond de 11,1 miliarde de lei,
are o absorbţie la 30 septembrie a.c. de 6,77%.
Și aici ca și la POSDRU decontările au fost oprite
de la 0 iulie 2012 de către București, dar s-au
alocat fonduri de la bugetul statului sau credite
care să permită continuarea proiectului până
la primirea deciziei CE, probabil luna
decembrie a.c. Și aici este posibilă decizia CE
de presuspendare sau suspendare a plăţilor
pe întreg programul.

Singurele programe care pot continua
derularea sunt:

- Programul Dezvoltarea Capacităţii
Industriale de 0,927 miliarde lei, cu o rată de
absorbţie de 17,23%

- Programul Asistenţă tehnică de
0,759 miliarde de lei cu o absorbţie la 30
septembrie a.c. de 15,74%

Termenul de presuspendare înseamnă
oprirea oficială a decontărilor de către CE  cu
posibilitatea reluării acestora de îndată ce
autorităţile române fac dovada rezolvării
deficienţelor semnalate de auditul UE.

Suspendarea, care poate ajunge la 6 luni,
înseamnă o perioadă determinată în timp în
care nu se mai fac decontările facturilor. Timpul
le va rezolva în favoarea sau în defavoarea
noastră.

După avertismentul din 3 mai 2012 prin care
CE confirmă pericolul întreruperii plăţilor la 5
programe, administraţia română, în loc să
acţioneze în mod alert, a intrat într-o paralizie
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regiunea Hamburg din care face parte și CCI Magdeburg.
Propunerea a fost primită cu mare interes de către membrii

Asociaţiei Camerelor de Comerţ din ERC, care s-au arătat foarte
deschiși pentru o astfel de colaborare.

Delegaţiilor străine prezente, le-au fost înmânate de către Dl
Marcaș diplome pentru prezenţa lor la cea de-a XX-a ediţie a
Expoziţiei Rivulus Dominarum și Forumul Comun.

În prezenţa tuturor celor prezenţi la Forum în finalul evenimentului
s-a consumat un moment oficial între CCI din Maramureș și CCI
Ivano-Frankivsk când președinţii, dl Gheorghe Marcaș și dl Vasyl

Urmare din pag. 1

Forumul Comun al Asociaţiei Camerelor de Comerţ și Industrie din
Euroregiunea Carpatică și Comisiei pentru Dezvoltarea Comerţului din ERC

Gumenyuk,  au semnat un protocol de colaborare bilateral.
Protocolul vizează dinamizarea și dezvoltarea relaţiilor economice
și comerciale dintre regiunea Ivano-Frankivsk - Ucraina și judeţul
Maramureș - România.

Conducătorii delegaţiilor participante la Forum au susţinut o
conferinţă de presă organizată la Centrul de Instruire și Marketing
al CCI Maramureș, în cadrul căreia au prezentat presei obiectivele
Asociaţiei CCI din ERC și ale Comisiei pentru Dezvoltarea
Comerţului, precum și obiectivele și acţiunile viitoare în vederea
susţinerii și dezvoltării relaţiilor comerciale în ERC.

În continuare delegaţiile străine au participat la o Bursă de Afaceri
organizată de Camera de Comerţ și Industrie Maramureș.

Urmare din pag. 1

a fost organizat cu sprijinul
financiar al firmei ARAMIS INVEST SRL
Baia Mare.

În cadrul expoziţiei cu vânzare de
bunuri de consum 35 de expozanţi și-au
prezentat cererea/oferta de produse/
servicii/colaborări.

Domeniile prezente în expoziţie au fost
deosebit de variate: proiectare și
construcţie parcuri
fotovoltaice, panouri
radiante, mobilă, filtre de
aer și de habitaclu,
confecţii îmbrăcă-minte
femei, bărbaţi, tricotaje,
bijuterii, cosmetice, vase
de bucătărie, servicii de
imprimare profesională
pe materiale
promoţionale, servicii de
consultanţă în afaceri,

servicii financiar bancare și de asigurări,
autoturisme, materiale de construcţii,
vopseluri, șeminee, barbeque, produse
de artizanat, ș.a.

Ţinând cont că a fost o ediţie jubiliară
CCI Maramureș a acordat diplome de
fidelitate cu peste 10 participări la
această manifestare expoziţională și
anume: ASIROM VIG SA, BRD Groupe
Societe Generale SA, Coramet Import
Export SRL, Zepter Romania

Rivulus Dominarum® 2012
Ediţia a XX-a jubiliară - 28 - 30 septembrie

International.
Pe parcursul celor 3 zile expoziţionale

vizitatorii specialiști și nespecialiști s-au
putut informa cu privire noutăţile în
domeniile prezentate mai sus și au avut
ocazia să cumpere la preţuri
promoţionale produsele expuse.

Manifestarea expoziţională a fost
apreciată și de delegaţiile străine ale CCI
din Euroregiunea Carpatica și din
Germania.
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Vizita delegatiei germane de la CCI Magdeburg
In perioada 27-29 septembrie a.c, cu ocazia

expozitiei de bunuri de larg consum “Rivulus
Dominarum 2012” organizata de Camera de
Comert si Industrie Maramures la Baia Mare si a
manifestarilor conexe desfasurate cu ocazia acestui
eveniment, a avut loc si vizita unei delegatii de
la Camera de Comert si Industrie din Magdeburg.
Delegatia a avut urmatoarea componenta: dl.
Gerhard SCHULZE – presedintele comisiei de turism
a CCI Magdeburg si reprezentant al firmei Taxi
und Kurierbetrieb, seful delegatiei; dl. Hermann
KIESCHKE, directorul general al companiei CIC;
dl. Bernhard BETHE, compania MMB Consulting,
dl. Andreas SCHARFF – Taxi und Kurierbetrieb, dl.
Sven Erichson, Camera de Comert si Industrie
Magdeburg. Domeniile de interes a delegatiei
germane au fost turismul, turismul medical si
industria auto (dezvoltarea de componente noi
in domeniul industriei auto). In acest sens, CCI
Maramures a organizat pentru
delegatia germana un program de
vizitare a catorva firme
reprezentative din Maramures in ziua
de vineri 28 septembrie la firme
iar sambata 29 septembrie un
seminar cu tema “Colaborari in
domeniul dezvoltarii ingineriei
mecanice pentru furnizori din
industria auto”.

In prima zi de program, dupa
deschiderea oficiala a expozitiei
“Rivulus Dominarum 2012” si
vizitarea acesteia, delegatia s-a
deplasat la complexul hotelier
“Secret Garden” din Danesti, unde
gazda a fost d-na director Ramona
BUICIUC. S-a facut o scurta prezentare a societatii,
un istoric al ei iar apoi au avut loc discutii. Partea
germana a fost interesata de a afla cateva date
de ordin statistic: gradul mediu de ocupare a
unitatii, procentul turistilor straini, varfurile de
sezon, durata medie a sejururilor, pretul unui
sejur, organizarea sectorului medical si de terapie.
S-a facut in permanenta o paralela cu unitati
similare din Germania, cu oferta acestora, punand
in evidenta plusurile si minusurile de ambele parti.
In Germania tarifele sejururilor sunt mai mari,
personalul care lucreaza in turism este destul de
imbatranit si instabil din punct de vedere al locului
de munca, plictisit oarecum de monotonia
activitatii desfasurate, in timp ce in Romania
personalul este tanar, mult mai entuziast in
munca pe care o fac. Personalul din Romania
cunoaste limbi straine si este bine pregatit
profesional. In schimb la capitolul infrastructura,
nemtii au castig de cauza. Drumurile lasa de dorit
in Romania iar in aceasta directie trebuie serios
lucrat daca se intentioneaza in viitor initierea
unor colaborari in vederea atragerii in masa a

turistilor straini. Problema e veche, cunoscuta si
discutata de multi ani dar este departe de a fi
rezolvata in totalitate. Aici dl. Kieschke a subliniat
necesitatea implicarii autoritatilor locale in
vederea gasirii urgente de solutii, inclusiv a
solutiilor de finantare prin proiecte europene,
pentru modernizarea cailor de acces catre aceste
puncte de interes turistic.

Dupa incheierea discutiilor s-a vizitat complexul
“Secret Garden”, partea de restaurant, cateva
camere din hotel, piscina interioara, baza de
tratament, sala de conferinte iar la sfarsit spatiul
exterior, cu piscinele exterioare, baza sportiva
si crama. Delegatia germana a fost impresionata
de cele vazute, iar dl. Schulze a preluat datele de
contact ale societatii impreuna cu materialele
de promovare primite, urmand prezentarea
ofertei Secret Garden in randurile membrilor
comisiei de turism din Magdeburg.

In a doua parte a zilei delegatia s-a deplasat
la complexul turistic “Suior”, care este constituit
din complexul Suior BAZA si complexul Suior Cota
1000. Aici ne-au fost gazde d-na Eugenia COZA
si dl. Mircea COZA, patronii acestui complex.
Punctul de atractie l-a constituit complexul de la
cota 1000, unde in mijlocul unui peisaj natural
mirific, se afla un complex altfel decat altele.
Delegatia germana a apreciat in mod deosebit
aceasta locatie, spunand ca este perfecta pentru
relaxare, evadare din cotidian, afaceri precum si
pentru practicarea sporturilor de vara dar mai
ales de iarna. Partia de schi si telescaunul de
asemenea au fost apreciate ca niste asset-uri
deosebit de valoroase. Aici s-au purtat din nou
discutii despre gradul de ocupare a complexului,
numarul de turisti care utilizeaza telescaunul,
costurile unui sejur, etc. Concluzia a fost una
stiuta: serviciile oferite sunt bune, de calitate,
insa din nou deficientele din infrastructura
constituie un handicap, inclusiv lipsa unui aeroport
international la Baia Mare.

Ultima vizita efectuata a fost la societatea

RAMIRA SA, societate axata pe producerea de
componente pentru liniile automate de asamblare
a autoturismelor. Aici gazde a fost dl. Alin MATEI
– director general si Ionel IANOS – director
marketing. S-a facut un tur al unitatii si s-au
vizitat principalele sectii de productie. Fosta
unitate de stat, Ramira are in patrimoniu cateva
hale imense, in care contrastul dintre tehnologia
veche si cea noua socheaza orice vizitator. Masini
unelte cu comanda manuala, vechi de zeci de ani,
lucreaza in paralel cu masini unelte cu comanda
numerica moderne, de ultima generatie, cu o
productivitate de cateva ori mai mare decat
masinile vechi. In momentul de fata Ramira
produce piese si componente pentru firme straine
precum KUKA (Germania), Peugeot (Franta), Nissan
(Japonia) etc. Intrebarea pusa de dl. Kieschke a
fost daca Ramira dezvolta in momentul de fata
piese sau componente noi, venind ea in

intampinarea clientilor; daca are un
centru de cercetare si inovare in
vederea creari unor produse proprii,
fara a mai depinde in totalitate de
comenzile din exterior? Raspunsul
a fost negativ iar intrebarea a dat
de gandit managementului
societatii. Dl. Kieschke a propus
pentru viitor initierea unei colaborari
in acest domeniu, respectiv
analizarea posibilitatii de a crea un
centru de inovare si de tehnologie
la Ramira si finantarea acestuia in
cadrul unui proiect european.

In a doua zi de program, respectiv
sambata 29 septembrie a avut loc
seminarul cu tema “Colaborari in

domeniul dezvoltarii ingineriei mecanice pentru
furnizori din industria auto”.

Au fost prezenti delegati din Ungaria, Ucraina,
Germania si Romania. Dl. Hermann KIESCHKE –
director deneral al companiei CIC a facut o
prezentare a societatii si a proiectelor
implementate de domnia sa. In principal aceste
proiecte au vizat  crearea de  centre de cercetare
si inovare in domeniul industriei auto, finantate
din fonduri europene. De asemenea, compania
CIC a mai elaborat proiecte pentru transformarea
platformelor industriale vechi in parcuri industriale
moderne, in care sa functioneze mai multe firme
private. In final au avut loc discutii intre partea
germana si firme romanesti, firma Marbis
Production, producator de cablaje auto, fiind direct
interesata in derularea unor proiecte cu compania
CIC.

Activitatile intreprinse in cele 2 zile, au deschis
calea catre noi oportunitati de afaceri intre firmele
germane si cele romanesti si de ce nu, de gasirea
de noi posibilitati de finantare pentru dezvoltarea
firmelor din Maramures.
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În cadrul manifestării expoziţionale Rivulus Dominarum 2012,
ediţia a XX-a în data  de 28 septembrie a.c. s-a organizat și
Bursa de Afaceri a Euroregiunii Carpatica (ERC) la care
reprezentanţilor  CCI Borsod-Abauj-Zemplen, CCI Ivano-
Frankivsk, CCI Jasz-Nagykun-Syolnok, CCI Transcarpathia,
expozanţii și firme maramureșene le-au prezentat oferta de produse,
servicii și colaborări.

Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș îi revine sarcina de
a urmări în perioada ce urmează cum se vor concretiza contactele
de la Bursă, cu atât mai mult cu cât Bursa a fost apreciată ca
deosebit de utilă de către dl. Andras Sziraki - președintele CCI
Jasz-Nagykun-Szolnok  întrucât toate firmele cu  care a purtat
discuţii la Bursă au avut  o ofertă clară pentru piaţa ungară.

Bursa de Afaceri  a Euroregiunii Carpatica

CERC TCERC TCERC TCERC TCERC Turism Maramureș, înfiinţat în cadrul Proiectuluiurism Maramureș, înfiinţat în cadrul Proiectuluiurism Maramureș, înfiinţat în cadrul Proiectuluiurism Maramureș, înfiinţat în cadrul Proiectuluiurism Maramureș, înfiinţat în cadrul Proiectului
strategic FIT TO TOURISM - FIT TOUR,  a susţinut Wstrategic FIT TO TOURISM - FIT TOUR,  a susţinut Wstrategic FIT TO TOURISM - FIT TOUR,  a susţinut Wstrategic FIT TO TOURISM - FIT TOUR,  a susţinut Wstrategic FIT TO TOURISM - FIT TOUR,  a susţinut Workshopulorkshopulorkshopulorkshopulorkshopul

“Grupul de acţiune pentru sprijinirea turismului judeţean”“Grupul de acţiune pentru sprijinirea turismului judeţean”“Grupul de acţiune pentru sprijinirea turismului judeţean”“Grupul de acţiune pentru sprijinirea turismului judeţean”“Grupul de acţiune pentru sprijinirea turismului judeţean”

În luna septembrie, cu ocazia manifestărilor ocazionate
de Rivulus Dominarum 2012, a avut loc la Centrul de
Instruire și Marketing  al Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș Workshopul “Grupul de acţiune pentru
sprijinirea turismului judeţean” organizat de Centrul de
Competenţe în Turism (CERC) Maramureș, înfiinţat în
cadrul Proiectului strategic FIT TO TOURISM – FIT
TOUR.

Workshopul s-a bucurat de prezenţa unor reprezentanţi
ai autorităţilor locale maramureșene, operatori din turism,
reprezentanţi ai unor asociaţii profesionale și invitaţi din
străinătate, respectiv delegaţii din Germania, Ungaria și
Ucraina.

Moderatori din partea CERC Maramureș au fost dl
Marcaș Gheorghe, președintele CCI Maramureș și Carmen
Ciupac, responsabil CERC Maramureș și Sasu Tatiana –
responsabil convocări. Cu această ocazie s-a făcut o
trecere în revistă a Proiectului strategic FIT TO
TOURISM – FIT TOUR, cu obiectivele și rezultatele sale
și s-a prezentat activitatea CERC Turism. S-au discutat
aspecte legate de activităţile care vor asigura
continuitatea CERC Turism Maramureș după finalizarea
proiectului.

În continuare, în cadrul workshopului, Dl. Herman
Kieschke a făcut o scurtă prezentare a conceptului și
modului de organizare a turismului medical în Germania
– regiunea Sachsen-Anhalt – cu exemplificare concretă
pe modelul „Harz”. A fost detaliat parteneriatul public-
privat care s-a dezvoltat în regiunea Anhalt Sachsen și s-
a pus accent în prezentare pe rolul și atenţia deosebită
pe care administraţia locală o acordă turismului medical,
în mod special pentru prevenţia în sănătate, cu
adresabilitate în primul rând copiilor și persoanelor
vârstnice.

Discuţiile ce au urmat s-au axat în mod special pe
modalitatea de iniţiere și implementare a unor astfel de
colaborări între domeniul turistic și cel medical, în
beneficiul ambelor părţi implicate, ducând astfel la
sustenabilitatea economiei zonei prin atragerea unui
număr mare de turiști care sa își completeze sejurul și cu
servicii medicale de prevenţie.

Concluziile au fost ca prin implicarea autorităţilor locale
în colaborare cu mediul privat se pot implementa proiecte
care să exploateze la maxim potenţialul turistic al zonei,
dar aceste lucruri se pot face numai prin  oferirea de
servicii de calitate prestate de personal bine instruit,
profesionist.

Fit to Tourism - FIT TOUR
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Orgman SRL Baia Mare a aniversat
zilele acestea 15 ani de existenţă.
Evenimentul i-a prilejuit o trecere în
revistă, uneori critică, a evoluţiei și
tendinţelor actuale în serviciile de
consultanţă în afaceri și în finanţări
nerambursabile destinate exclusiv
IMM-urilor. Din prezentările făcute la
acest eveniment, am evidenţiat mai jos
o parte din opiniile rezultate în urma
celor 15 ani de experienţă în
consultanţă și f inanţări
nerambursabile.

Consultanţa în afaceri și
management a evoluat de-a lungul
timpului în strânsă legătură cu nivelul
de dezvoltare al IMM-urilor și al
cerinţelor acestora.

Intre anii 1990-2000 au apărut sute
de noi IMM-uri, specializate pe comerţ,
pe producţia în lohn și pe valorificare
resurse umane și materiale existente,
f iecare având la bază
experienţele anterioare ale
administratorilor săi. S-a
exportat la preţuri mici,
benefici ind de materi i
prime și forţă de muncă
ieft ine, a crescut
productivitatea bazată pe
exploatare nu pe
tehnologie. Consultanţa în
afaceri s-a rezumat la un
nivel minim de organizare
a fluxurilor tehnologice,
locuri lor de muncă și
contabilităţii primare a acestora.

Între anii 2000-2008, a urmat o
perioadă de avânt economic în care
IMM-urile au creat noi locuri de
muncă, și-au consolidat poziţia în
mediul economic. În această perioadă
consultanţei în afaceri i -au fost
solicitate soluţii și obţinerea de sprijin
f inanciar nerambursabi l pentru
investiţ i i  în retehnologizare și
informatizare, spre un management
orientat spre productivitate, spre un
control mai riguros al costurilor și
pentru obţinerea de profit.

Din păcate învăţământul superior nu
a inclus în programele sale
special izarea de consultanţi și
manageri orientaţi spre practica
consultanţei și managementului,
marea majoritate a absolvenţilor de
învăţământ superior nedispunând de
instrumente și cunoștinţe practice pe
care să le aplice cu succes după
absolvire.

După anul 2008, o anchetă privind
evolutia IMM-urilor relevă că 44,44%
dintre acestea și -au diminuat

ORGMAN SRL

Consultanţă în afaceri și management
activitatea, altele s-au desfiinţat și un
număr mic de IMM-uri a avut o
evoluţie ascendentă.

Solicitarea de spri j in f inanciar
nerambursabil a fost considerată de
către IMM-uri o soluţie salvatoare de
ieșire din criză, dar deși ele reprezintă
peste 85% din totalul firmelor, deși au
un aport însemnat la PIB și la crearea
de locuri de muncă, fondurile alocate
dezvoltării lor au fost de doar circa
15%, din totalul alocărilor la nivel
national, iar numărul IMM-urilor
beneficiare de finanţări s-a situat în
jurul a 2% dintre acestea.

De cele mai multe ori proiectele
depuse de IMM-uri au depășit fondurile
disponibile, dar s-a mediatizat idea că
nu s-au depus proiecte. Din contră,
pentru cele mai multe finanţări pentru
IMM-uri, fie s-a limitat depunerea
electronică de proiecte la doar câteva

minute și s-au evaluat proiecte doar la
nivelul fondurilor disponibile, fie s-au
finanţat doar aproximativ 50% dintre
proiectele admise ca eligibile în urma
evaluării și îndreptăţite să fie sprijinite
financiar.

Suportul financiar din partea statului
a lipsit cu desăvârșire, suportul
băncilor este foarte greu de obţinut,
iar Fondul de Garantare în opinia
solicitanţilor “nu se implică suficient
și percepe comisioane foarte mari”.
Numai în anul 2010, în Baia Mare,
proiecte eligibile în valoare de peste 1
milion de euro, nu au putut fi derulate
din cauza lipsei de suport financiar din
partea statului, a băncilor sau a
Fondului de garantare.

Comparativ cu Polonia, care are o
rată de absorbţie cu mult mai mare,
datorită prefinanţării de către stat a
proiectelor aprobate, România se află
pe ultimul loc în Europa în ce privește
gradul de absorbţie al fondurilor
nerambursabile și datorită lipsei de
creditare și susţinere financiară a
proiectelor aprobate.

Birocraţia și termenele extrem de
mari de evaluare, precum și absenţa
unor prefinanţări reale au descurajat
IMM-urile să mai solicite spri j in
financiar, deși acesta ar fi putut
contribui substantial la dezvoltarea lor
și a mediului de afaceri.

Din păcate, deși IMM-urile reprezintă
prima forţă în dezvoltarea mediului de
afaceri, având în vedere contribuţia lor
la PIB și numărul locurilor de muncă
create, ele ripostează la acţiunile
politice sau economice contrare
intereselor lor, sau a celor care le
afectează negativ dezvoltarea, nu fac
grevă, nu se bucură de vizibilitatea și
audienţa de care se bucură de exemplu
sindicatele, sau cancanurile de zi cu
zi ale vieţii politice.

Dacă la aceste condiţii adăugăm și
lipsa de strategie naţională, lipsa de
dialog și de reprezentare efectivă a

IMM-urilor în raport cu
Puterea, obţinem un
tablou economic în care
dezvoltarea mici lor
întreprinzători și aportul
lor la dezvoltarea
economică este diminuat
în loc să fie stimulat, este
încorsetat în legi,
birocraţie și l ipsa de
susţinere.

 În aceste condiţ i i
Orgman SRL Baia Mare,
cu sprijinul Camerei de

Comerţ și Industrie Baia Mare, a
propus clienilor săi, IMM-uri, să se
implice mai activ în elaborarea
strategiilor care privesc dezvoltarea
IMM-urilor și în elaborarea direcţiilor
prioritare de finanţări nerambursabile
pentru 2014-2020 care să le susţină
mai mult decât în perioada anterioară,
să se afirme mai puternic în mediul
social, politic și mai ales economic din
care fac parte.

Creșterea competit iv ităţ i i  și
productivităii, nu prin exploatarea
resurselor umane și materiale cât mai
ales prin dezvoltarea inovări i,
retehnologizării, informatizării, prin
pregătire profesională, promovarea
responsabilităţii sociale și formarea
culturii organizaţionale, fără care nu
vom putea nici odată accede la valori
organizaţionale și productivitate
specif ice ţări lor din Uniunea
Europeană, devin obiective majore în
care IMM-urile au nevoie de sprijin.

Emil Marginean - administrator
emarginean@yahoo.com.sg

www.orgman.ro
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ȘI

SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ - 40 și 80 ore

Curs de pregătire teoretică în vederea autorizării

electricienilor (gradul I, II și III)
În perioada 14-29 septembrie 2012, la sediul CCI Maramureș  a avut loc cursul de pregătire teoretică în vederea

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

formatori, specialiști în domeniu, avizaţi de către ANRE.
Au participat 13 reprezentanţi din partea a 7 firme si persoane fizice care au obţinut Certificatul de absolvire. Certificatul

face parte din documentele din dosarul participării la examenul de autorizare a electricienilor care proiectează/ execută
instalaţii electrice racordate la SEN organizat de ANRE.

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

În data de 17 septembrie 2012, la sediul Camerei de
Comerţ și Industrie Maramureș a început o serie de cursuri
pentru ocupaţia de “INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ȘI
SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ” COD COR 325723, cu o durată de 40

și respectiv 80 de ore.

Cursurile sunt organizate de către Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș în cadrul Academiei de Management
pentru IMM-uri și se adresează angajatorilor, reprezentanţilor
lucrătorilor și lucrătorilor desemnaţi cu răspunderi specifice
în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă și corespund
nivelului de bază și nivelului mediu de pregătire în domeniu.

„Zilele Porţilor Deschise”
Compania Samdam Gifts Baia Mare

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș a participat în 12 septembrie
2012 la deschiderea „Zilelor Porţilor Deschise” organizate de compania
Samdam Gifts. Timp de trei zile, firmele au putut afla ultimele noutăţi în materie
de produse promoţionale, ultimele tehnologii de personalizare și cele mai
eficiente metode de a-și promova imaginea companiei.

Samdam Solutions și-a început activitatea în domeniul producţiei publicitare
încă din anul 1994, în Belgia, având ca obiect principal de activitate importul și distribuţia produselor promoţionale în Europa
și Asia. În scurt timp, compania a reușit performanţa de a-și consolida poziţia pe piaţa europeană prin înfiinţarea birourilor din
Franţa (2005), Olanda (2006), România (2008), iar în 2007 politica sa de expansiune depășește graniţele Europei prin
înfiinţarea biroului de achiziţii din Hong Kong (2007).

Cursurile se desfășoară la sediul Camerei de Comerţ și
Industrie Maramureș, de luni până joi, începând cu ora
16:00.

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

Tuturor cursanţilor care participă la examenul final de curs
și-l promovează li se eliberează certificate de absolvire cu
recunoaștere naţională.

În perioada 6-9 septembrie 2012 în organizarea Coralei Armonia,
patronată de Camera de Comerţ și Industrie Maramureș, a avut loc,
la Baia Mare, a 2-a ediţia a Festivalului-Concurs Coral Internaţional
Liviu Borlan. La această ediţia au participat în competiţie 6 coruri din
România, Republica Moldova și Ucraina.

Asociaţia Prietenii Armoniei și CCI Maramureș au acordat premii,
trofee și diplome de excelenţă tuturor participanţilor și celor care au
sprijinit desfășurarea în cele mai bune condiţii a acestei ediţii a
festivalului.

Festivalulul-Concurs Coral Internaţional Liviu Borlan
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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.

În data de 12 septembrie 2012, la Baia Mare, a avut loc întâlnirea dintre managerul de proiect al beneficiarului de
proiect CCI Maramureș – dna Maria Morcovescu și coordonatorul cercetare dnul Florentin Tuș și managerul de proiect al
Camerei de Comerţ și Industrie Borsod-Abauj-Zemplen (Ungaria) dna Szecsine Banyai Ilona.

Cu această ocazie s-au discutat probleme privind:
- necesitatea respectării graficului de activităţi respectiv finalizarea cercetării profilelor,m traducere, primire materiale

pentru newsletter nr. 4, 5 și 6
- stadiul cererii de plată
- amânarea, reprogramarea Steering Committee și workshop-ului de la Ujgorod din lipsă fonduri
- variante de avut în vedere pentru a asigura implementarea proiectului cât mai bine și în același timp a vedea în ce

măsură există posibilităţi de prelungire a duratei de implementare.

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.

ÎNTÂLNIRE PARTENERI DE PROIECT
“EUROPEAN-JOBGUIDE CROSS-CARPATHIA”

(HUSKROUA/0901/106)
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Cum pierdem fondurile de finanţare?!
Urmare din pag. a 2-a

sistemică nejustificată. Având în vedere că la nivel administrativ mai
ales naţional, nu s-a progresat de o manieră satisfăcătoare, s-a
constatat o eșuare a implementării Planului de măsuri prioritare
convenit cu CE de creștere a capacităţii de absorbţie.

După numeroase deficienţe constatate de-a lungul anilor pentru a
forţa România să intre într-un ritm susţinut al absorbţiei, atunci când s-
au trimis cereri de decontare pe diferite proiecte, CE a luat măsuri
extreme, de a întrerupe plăţile a două programe operaţionale cheie –
Regional și Resurse Umane, sub atenţionarea că și alte programe se
află în situaţii similare de incompatibilitate.

La începutul anului 2012, Bruxelles și București au agreat un plan de
acţiune comun pentru accelerarea nivelului de absorbţie a fondurilor
structurale și de coeziune, aferente României. Până la finele lunii iunie
a.c. autorităţile din București trebuiau să facă dovada că au luat
măsurile impuse și angajate pentru a pune în aplicare solicitările CE.

Deoarece până la această data limită autorităţile române nu au
rezolvat condiţiile impuse și angajate, acestea au decis să nu mai trimită
nicio factură spre decontare la Bruxelles. Ca urmare acestui blocaj, CE
a trimis echipe de audit, care începând cu 5 iulie a.c., au analizat starea
și cauzele care au condus la o slabă absorbţie a fondurilor structurale
și de coeziune de către România.

Auditul a concluzionat: „Capacitatea administrativă este „extrem de
slabă”, deficienţele în sistemul de control și management sunt mari,
administraţia publică a României este în acest moment „paralizată”
din cauza conflictelor politice interne, „nu există progrese suficiente”
pentru pregătirea României pentru viitorul buget al UE și, drept
consecinţă, este extrem de probabilă suspendarea/întreruperea
plăţilor pe fonduri UE nerambursabile destinate acestei ţări”

Acestea sunt constatările echipelor de audit ale Comisiei Europene și
avertismentele transmise directorilor unor departamente-cheie din
această instituţie. Constatările auditului au fost transmise guvernului
României de către directorul general al Directoratului General pentru
Politică Regională al Comisiei Europene (DG REGIO) și de responsabilul
pentru România din acest directorat al Reprezentanţei Permanente a
României la UE, primul nivel la care se transmit astfel de avertismente.

În corespondenţa transmisă Reprezentanţei României la UE se mai
arată că „deși la nivel politic există voinţa necesară, la nivel de execuţie,
autorităţile nu cunosc problemele sistemului, dar refuză, în fapt, asistenţa
instituţiilor financiare internaţionale. În general atitudinea autorităţilor
române este duplicitară și anume de a fi de acord cu recomandările pe
care le face CE, fără însă, ca apoi, să le ducă obligatoriu la îndeplinire,
în conformitatea cu angajamentele asumate.

DG REGIO, pe baza constatărilor a găsi că sunt în pericol patru
programe operaţionale:  Programul Operaţional Regional  - 3,7 miliarde
euro; Programul pentru Transport – 4,56 miliarde euro; Programul
pentru Mediu – 4,5 miliarde euro; Programul Creșterea Competitivităţii
Economice – 4,5 miliarde euro, care au fost înaintate spre soluţionare
CE. Aceasta va lua o decizie în luna octombrie a.c. legată de plăţile la
aceste programe.

Cel mai contestat și mai discutat program este POSDRU, administrat
de Ministerul Muncii și care este blocat. Există în prezent peste 1700 cereri
de rambursare în valoare de peste 200 de milioane de euro, care nu au
fost trimise din 2010 de AMPROSRU la CE.

Din luna martie 2012 programul POSDRU a intrat în procedură de
presuspendare și rămâne inactiv până la rezolvarea și soluţionarea
problemelor identificate în ultimul audit al CE.

Referitor la această situaţie, ministrul Afacerilor Europene spune că:
„POSDRU este o situaţie specială. Este vorba de procedurile de
presuspendare, pentru că cei de la Comisie vor să verifice, înainte de a
face plăţi, dacă sistemul funcţionează sau nu. Dacă salvăm programul
nu pierdem banii. Plăţile către beneficiari continuă în funcţie de resursele
financiare de la bugetul României”.

În septembrie a.c., oficial, Ministerul pentru Afaceri Europene dă
asigurări că „este prematur o discuţie legată de întreruperea plăţilor,
dar prelungirea cu încă 2 luni începând din august, a acestei stări de fapt
complică extrem de mult calculele beneficiarilor de proiecte aprobate
prin POSDRU. Termenul limită pentru rezolvarea problemelor identificate
de audit este 6 octombrie a.c. și a fost fixat prin scrisoarea Comisiei,
cuprinzând deficienţele de sistem descoperite. România trebuie să ţină
cont în acest timp de riscurile pe care le amintim în continuare:

1. Plăţile intermediare la nivelul axelor prioritare sau al programelor
pot fi suspendate parţial sau total de către Comisie în următoarele cazuri:

a. există o deficienţă serioasă în sistemul de management și control
al programului care afectează fiabilitatea procedurii de certificare a
plăţilor și pentru care nu au fost luate măsuri corective sau

b. cheltuieli indicate într-o declaraţie de cheltuieli certificată sunt
legate de o neregularitate gravă care nu a fost corectată

2. Comisia poate decide suspendarea plăţilor intermediare parţial
sau total, după ce a dat statului membru posibilitatea de a-și prezenta
observaţiile în termen de 2 luni. În cazul în care măsurile necesare nu
sunt luate de Statul Membru, Comisia poate să decidă anularea
parţială sau totală a contribuţiei comunitare la programul operaţional

Dacă până în 5 octombrie România nu reușește să răspundă corect
și la timp deficienţelor semnalate de CE, conform prevederilor
regulamentului oficial, se trece la aplicarea sancţiunilor. Vom vedea
cum se achita de aceste obligaţii guvernul și autoritatea POSDRU

Să reţinem în continuare ce spun experţii. Raportul de audit cu privire
la POSDRU, cofinanţat de Fondul Social European, s-a desfășurat în
perioada 02 aprilie – 11 mai 2012 și a ajuns în posesia autorităţilor
române în 07 august a.c., versiunea în limba română. Experţii Consiliului
Europei au găsit abateri majore în modul de funcţionare a sistemului și
felul în care au fost implementate proiectele.

Există proiecte din acest program care au fost finanţate greșit; în
anumite cazuri procedurile și criteriile de eligibilitate au fost exagerat
de flexibile, mergând până la încălcarea ghidului. La aproape toate
proiectele controlate de experţii CE s-au găsit nereguli; sunt proiecte
strategice între 500.000 euro și 5 milioane euro, în care salariile au
depășit 80% din fondurile alocate ș.a.

De aceea, POSDRU este problema cea mai grea pe care trebuia să
o soluţioneze guvernul de la București, când practic, finanţarea României
de la bugetul UE prin politica de coeziune este oprită de la 1 iulie 2012.

Problemele depistate nu oferă o perspectivă pozitivă pentru POSDRU
în perioada următoare, existând pericolul suspendării acestuia.

În cazul POSDRU cum se poate ieși din blocajul naţional și ce soluţii se
propun?

Pentru a salva proiectele aflate în derulare, guvernul a vrut să
folosească fondurile rezultate din privatizare pentru finanţarea lor,
până când Comisia Europeană reia plăţile. Misiunea FMI, UE și BM a
atras atenţia guvernului să folosească fondurile din privatizare pentru
plata proiectelor, dar cu respectarea deficitului bugetar acceptat de
părţi. O altă soluţie este dată de CE, care prevede ca statele aflate în
întreruperea sau suspendarea de plăţi, au posibilitatea de a deconta
din bugetul naţional și partea ce trebuie plătită de Comisie, urmând ca
apoi să se recupereze fondurile respective. Fiecare minister, în funcţie
de resursele bugetare, poate face plăţile și apoi să le deconteze de la
CE când se reia finanţarea.

O soluţie care ar costa nejustificat de mult beneficiarii, ar fi
împrumuturile luate de la bănci pentru programele cu finanţare
întreruptă, blocată sau suspendată, până la reluarea finanţărilor.
Pierderea pentru beneficiari ar aduce costuri neprogramate datorate
creditului utilizat pe termen scurt sau mediu.

Perspectiva României este ca aceasta riscă presuspendarea,
suspendarea sau întreruperea de plăţi pe patru programe
operaţionale prin care primim cca. 70 miliarde lei de la UE și cele 15
miliarde din POSDRU din bugetul UE prin politica de coeziune.
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Întâlnire ad-hoc cu presa a membrilor
Pactului Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială

La iniţiativa membrilor săi, Pactul
Regional Nord-Vest pentru Ocupare și
Incluziune Socială (PROIS-NV), a
organizat în data de 11.09.2012 la Cluj-
Napoca o întâlnire ad-hoc cu
reprezentanţii instituţiilor mass media,
menită să prezinte opinia Asociaţiei cu
privire la subiecte de mare actualitate
pentru procesul de absorbţie a fondurilor
structurale, pentru Regiunea Nord-Vest.

Au fost luate în discuţie cu precădere
ultimele decizii legate de
managementul Programului Operaţional

Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane:

- corecţiile financiare aplicate
POSDRU de către Comisia Europeană,

- întârzierile în rambursările către
beneficiari și

- implementarea așa-numitei
instrucţiuni 62 a AM POSDRU.

Întâlnirea a fost moderată de dl Tuș
Florentin din partea CCI Maramureș,
instituţie care deţine președinţia Pactului.
Materialele au fost prezentate presei de
către dna Daniela Culic – vicepreședinte

(CCIA Satu-Mare), dl Augustin Fenesan
(APM Cluj) și dl Silviu Ispas – director
executiv (IFES).

La acţiune au participat și alţi membri
ai Pactului care implementează proiecte
finanţate din fonduri structurale, cu
precădere POSDRU.

Datele și opiniile prezentate în cadrul
întrunirii vor sta la baza unui document
de poziţie pe care Pactul Regional Nord-
Vest pentru Ocupare și Incluziune
Socială îl  va transmite autorităţilor
responsabile.

In măsura in care avem in vedere condiţiile de
impozitare aplicabile persoanelor juridice, interesul
pentru PFA, întreprinderea individuală / familială va
începe sa crească.

Nu trebuie totuși pierdut din vedere însa riscul cel
mai important al acestei forme de organizare si anume
răspunderea patrimoniala – care se întinde asupra
întregului patrimoniu al persoanei fizice titulare.

Trebuie însa menţionat ca o SRL nu se poate
transforma direct în PFA, intr-o întreprindere individuală
/ familială. In cazul in care se alege continuarea activităţii
economice sub forma PFA, întreprindere individuală /
familială, SRL-ul va trebui radiat și apoi trebuie depuse
diligentele pentru înfiinţarea unui PFA, întreprindere
individuală / familială.

Formalităţile si documentele necesare înfiinţării unui
PFA, unei întreprindere individuală / familială pot fi
găsite pe site-ul www.onrc.ro.

Reamintim câteva din aspectele specifice ale PFA si
întreprinderii individuale, care se constituie in tot atâtea
avantaje:

1. Organizarea contabilităţii in partida simpla
(completarea doar a registrului jurnal si a registrului
inventar). Nu se întocmește bilanţ.

2. Recunoașterea veniturilor si cheltuielilor aferente
activităţii desfășurate la data încasării respectiv plăţii (si
nu la data întocmirii documentelor, cum este cazul
contabilităţii in partida dubla).

3. Posibilitatea întreprinzătorului persoana fizica de a
folosi banii încasaţi fără alte formalităţi (nu este necesar
sa se aștepte sfârșitul anului pentru a se distribui
dividende).

4. In cazul in care desfășoară activitatea fără salariaţi si
se încadrează intr-un anumit domeniu de activitate
stabilit prin lege, întreprinzătorul persoana fizica poate
opta pentru impozitarea pe baza de norma de venit,
care este o forma simplificata de impozitare.

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș, ca
organizaţie autonomă, neguvernamentală, non profit,

SRL sau PFA, întreprindere individuală / familială?
de utilitate publică prin intermediul Centrului de
Asistenţă și Consultanţă de Afaceri, în temeiul Legii 335/
2007 modificată și completată de Legea 39/2011 oferă
comunităţii de afaceri următoarele servicii:

- consultanţă, asistenţă si întocmire documentaţie,
inclusiv înregistrarea ei la Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul Maramureș, pentru înfiinţarea
societăţilor comerciale (societate cu răspundere limitata,
societate pe acţiuni, societate in nume colectiv, societate
in comandita simpla, societate in comandita pe acţiuni);

- consultanţă, asistenţă si întocmire documentaţie,
inclusiv înregistrarea ei la Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul Maramureș, pentru modificarea
actelor constitutive ale societăţilor comerciale (schimbare
sediu social, cesiune capital social, numire/revocare
administrator, cenzori, directori; înregistrare / radiere /
autorizare punct de lucru; dizolvare/ radiere societate,
suspendare/ reluare activitate etc.);

- consultanţă, asistenţă si întocmire documentaţie
necesară  pentru înregistrarea la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureș a
persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale,
întreprinderilor familiale;

- consultanţă, asistenţă si întocmire documentaţie
necesară  pentru înregistrarea modificărilor aduse
documentelor de înregistrare a persoanelor fizice
autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor
familiale la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Maramureș;

- consultanţă, asistenţă si întocmire documentaţie
necesară  pentru înfiinţarea asociaţiilor si fundaţiilor
inclusiv pentru modificarea actelor constitutive ale
acestora.

Pentru a apela la serviciile noastre adresăm invitaţia
celor interesaţi să ne contacteze la sediul Camerei de
Comerţ si Industrie Maramureș din : Baia Mare, bd.
Unirii, nr. 16, et. 3, cam. 10 sau la tel. 0262 221510, e-
mail: cci_mm@ccimm.ro. Persoana de contact: Dumitru
Claudia.
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� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 32 din 30 august 2012. 32 din 30 august 2012. 32 din 30 august 2012. 32 din 30 august 2012. 32 din 30 august 2012
pentru aprobarea Procedurii privind
proiectarea, verificarea, executia, receptia
si punerea in functiune a instalatiilor de
utilizare a gazelor natural (MO nr. 635 din 6
septembrie 2012)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.635 din 27 august 2012. 1.635 din 27 august 2012. 1.635 din 27 august 2012. 1.635 din 27 august 2012. 1.635 din 27 august 2012

pentru modificarea Listei cuprinzand
standardele romane care adopta
standardele europene armonizate, ale
caror prevederi se refera la echipamente
sub presiune, aprobata prin Ordinul
ministrului economiei si comertului nr. 440/
2004 (MO nr. 636 din 6 septembrie 2012)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 2.872/C din 21 august 2012. 2.872/C din 21 august 2012. 2.872/C din 21 august 2012. 2.872/C din 21 august 2012. 2.872/C din 21 august 2012

privind actualizarea numarului total al
notarilor publici pentru anul 2012 (MO nr.
636 din 6 septembrie 2012)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.303 din 4 septembrie. 1.303 din 4 septembrie. 1.303 din 4 septembrie. 1.303 din 4 septembrie. 1.303 din 4 septembrie

2012 2012 2012 2012 2012 privind modificarea si completarea
Ordinului presedintelui Agentiei Nationale
de Administrare Fiscala nr. 1.438/2009
pentru aprobarea modelelor unor
formulare utilizate in domeniul colectarii
creantelor fiscal (MO nr. 637 din 7
septembrie 2012)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 2.330 din 31 august 2012. 2.330 din 31 august 2012. 2.330 din 31 august 2012. 2.330 din 31 august 2012. 2.330 din 31 august 2012

pentru aprobarea Deciziei nr. 10/2012 privind
modificarile contractuale aferente
rambursarii cheltuielilor efectuate in cadrul
proiectelor care se afla in implementare
finantate prin Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 (MO nr. 637 din 7 septembrie 2012)
� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 897 din 1 septembrie. 897 din 1 septembrie. 897 din 1 septembrie. 897 din 1 septembrie. 897 din 1 septembrie

2012 2012 2012 2012 2012 privind schema “Ajutoare de minimis
pentru compensarea efectelor fenomenului
de seceta manifestat in anul agricol 2011-
2012 asupra culturilor agricole” care se
acorda in agricultura, in sectorul vegetal
(MO nr. 639 din 7 septembrie 2012)
� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 898 din 1 septembrie. 898 din 1 septembrie. 898 din 1 septembrie. 898 din 1 septembrie. 898 din 1 septembrie

2012 2012 2012 2012 2012 pentru modificarea si completarea
unor acte normative privind garantarea in
domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale
(MO nr. 639 din 7 septembrie 2012)
� ORDIN nr. 5.644 din 5 septembrie

2012 privind unele masuri de organizare si
functionare a Consiliului National de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor si
Certificatelor Universitare (MO nr. 640 din
7 septembrie 2012)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.529 din 23 august 2012. 1.529 din 23 august 2012. 1.529 din 23 august 2012. 1.529 din 23 august 2012. 1.529 din 23 august 2012

pentru aprobarea reglementarii tehnice

Acte normative publicate în

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

“Ghid privind produse de finisare din
materiale polimerice utilizate in constructii.
Comasare/Revizuire C 4-1977, C 174-1979,
C 55-1974”, indicativ GE 055-2012 (MO nr.
647 din 11 septembrie 2012)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.530 din 23 august 2012. 1.530 din 23 august 2012. 1.530 din 23 august 2012. 1.530 din 23 august 2012. 1.530 din 23 august 2012

pentru aprobarea reglementarii tehnice
“Cod de proiectare. Bazele proiectarii
constructiilor”, indicativ CR 0-2012 (MO nr.
647 din 11 septembrie 2012)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 205 din 6 septembrie 2012. 205 din 6 septembrie 2012. 205 din 6 septembrie 2012. 205 din 6 septembrie 2012. 205 din 6 septembrie 2012

privind modificarea Listei cu rasele de
taurine de carne, aprobata prin Ordinul
ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale
nr. 168/2012 (MO nr. 650 din 12 septembrie
2012)
� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 911 din 5 septembrie. 911 din 5 septembrie. 911 din 5 septembrie. 911 din 5 septembrie. 911 din 5 septembrie

2012 2012 2012 2012 2012 pentru modificarea Hotararii
Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea
de ajutoare specifice pentru imbunatatirea
calitatii produselor agricole in sectorul de
agricultura ecologica si pentru modificarea
si completarea Hotararii Guvernului nr. 796/
2012 privind schema de ajutor specific
acordat producatorilor de lapte si de carne
de vita din zonele defavorizate (MO nr. 654
din 14 septembrie 2012)
� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 781 din 5 septembrie. 781 din 5 septembrie. 781 din 5 septembrie. 781 din 5 septembrie. 781 din 5 septembrie

2012 2012 2012 2012 2012 pentru completarea Regulamentului
de ordine interioara al instantelor
judecatoresti, aprobat prin Hotararea
Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 387/2005 (MO nr. 657 din
17 septembrie 2012)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 161 din 31 iulie 2012 . 161 din 31 iulie 2012 . 161 din 31 iulie 2012 . 161 din 31 iulie 2012 . 161 din 31 iulie 2012 privind

aprobarea sistemelor de sanctiuni pentru
masurile 211 “Sprijin pentru zona montana
defavorizata”, 212 “Sprijin pentru zone
defavorizate, altele decat zona montana” si
214 “Plati de agromediu” din Programul
national de dezvoltare rurala 2007-2013,
precum si pentru nerespectarea eco-
conditionalitatii in cadrul schemelor de
sprijin pe suprafata pentru Pilonul I
aferente cererilor de plata depuse incepand
cu anul 2012 (MO nr. 658 din 18 septembrie
2012)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.532 din 13 august 2012. 1.532 din 13 august 2012. 1.532 din 13 august 2012. 1.532 din 13 august 2012. 1.532 din 13 august 2012

privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea de catre Agentia pentru
Implementarea Proiectelor si Programelor
pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii a
prevederilor art. 18 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind

procedurile nationale in domeniul
ajutorului de stat (MO nr. 660 din 19
septembrie 2012)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 57 din 28 august 2012. 57 din 28 august 2012. 57 din 28 august 2012. 57 din 28 august 2012. 57 din 28 august 2012

privind modificarea si completarea
Ordinului presedintelui Autoritatii
Nationale Sanitare Veterinare si pentru
Siguranta Alimentelor nr. 202/2006 pentru
aprobarea Normei sanitare veterinare care
stabileste standarde minime pentru
protectia porcinelor (MO nr. 661 din 19
septembrie 2012)
� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 925 din 12 septembrie. 925 din 12 septembrie. 925 din 12 septembrie. 925 din 12 septembrie. 925 din 12 septembrie

2012 2012 2012 2012 2012 pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit.
a) si b) din Hotararea Guvernului nr. 1.261/
2011 privind stabilirea numarului
autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate
strainilor in anul 2012 (MO nr. 662 din 20
septembrie 2012)
� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 902 din 1 septembrie. 902 din 1 septembrie. 902 din 1 septembrie. 902 din 1 septembrie. 902 din 1 septembrie

2012 2012 2012 2012 2012 privind aprobarea taxelor si tarifelor
pentru operatiunile efectuate de Oficiul
National al Registrului Comertului si oficiile
registrului comertului de pe langa tribunale
(MO nr. 667 din 24 septembrie 2012)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3.283 din 23 august 2012. 3.283 din 23 august 2012. 3.283 din 23 august 2012. 3.283 din 23 august 2012. 3.283 din 23 august 2012

pentru aprobarea pretului mediu al unui
metru cub de masa lemnoasa pe picior (MO
nr. 667 din 24 septembrie 2012)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 214 din 24 septembrie 2012. 214 din 24 septembrie 2012. 214 din 24 septembrie 2012. 214 din 24 septembrie 2012. 214 din 24 septembrie 2012

pentru aprobarea incheierii conventiilor
privind finantarea schemelor de plati
nationale directe complementare in
sectorul zootehnic, la speciile bovine si
ovine/caprine, precum si a cuantumului de
plata inscris in adeverinta (MO nr. 673 din
26 septembrie 2012)
� ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 53 din. 53 din. 53 din. 53 din. 53 din

26 septembrie 2012 26 septembrie 2012 26 septembrie 2012 26 septembrie 2012 26 septembrie 2012 pentru acordarea unui
nou termen persoanelor prevazute la art. 5
si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012
privind reglementarea unor masuri fiscal-
bugetare (MO nr. 674 din 26 septembrie
2012)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 5.823 din 26 septembrie. 5.823 din 26 septembrie. 5.823 din 26 septembrie. 5.823 din 26 septembrie. 5.823 din 26 septembrie

2012 2012 2012 2012 2012 pentru modificarea si completarea
Ordinului ministrului educatiei, cercetarii,
tineretului si sportului nr. 4.945/2012
privind domeniile si programele de studii
universitare de masterat evaluate de
Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in
Invatamantul Superior organizate in cadrul
institutiilor de invatamant superior (MO nr.
676 din 27 septembrie 2012)
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• • • • • Din străinătate

CERERI / OFERTE

� Producător de utilaje de curăţenie
din Timișoara, dorește să-și distribuie
produsele în ţară, să colaboreze cu
firme care oferă servicii de curăţenie,
spitale, clinici sau beneficiari direcţi.
Primul produs al firmei este un utilaj
cu injecţie/extracţie de aburi și
detergent care aspiră murdăria, curăţă
și dezinfectează, distruge bacteriile și
ciupercile prin injecţie de detergent
fierbinte, aspirare apa și praf. Al doilea
produs al firmei este un utilaj cu injecţie
de aburi, autonom, 100% ecologic, cu
utilizare în curăţenia spaţiilor, mașinilor,
instalaţi i lor și echipamentelor
industriale, spălătorii auto, suprafeţe
din gresie, faianţă, beton și pavaje.
(1017)

� Societate comercială vinde 17 ha
teren intravilan în Smardioasa, judeţ
Teleorman, astfel:

- un fost CAP, suprafaţă de 8 ha, ~
2500 Euro/mp

- un fost complex de porci, suprafaţă
de 9 ha + clădiri , ~ 150.000 Euro

- ambele suprafeţe sunt alimentate
cu energie electrică de la postul propriu
de transformare, apă și canalizare, și
au Carte Funciară. (1018)

� Companie cu capital privat, integral
englez care operează în România de
19 ani, în domeniul confecţiilor textile,
în special confecţii tehnice militare dar
și confecţii cu destinaţie specială,
dorește dezvoltarea colaborării cu
parteneri din domeniul echipamentelor
de siguranţă: echipamente de salvare
(marine safety equipment) de tip veste
de salvare (lifejackets and lifejacket
outer pouches) din ţesătură nailon
fi lmată (nylon coated fabrics).
Îmbinarea acestor produse se face la
mașini cu înaltă frecvenţă sau sudură
cu aer cald (high frequency or hot air
welding). (1019)

• • • • • Din ţară
SPANIA

� Agenţie de export/import spaniolă care
reprezintă companii din sectorul
agroalimentar spaniol este interesată să:

- importe din România carne macră, fără
grăsime, de porc alb, care să nu fie nici
carne de jambon nici spată, dar poate să
fie carne de ceafă.

- exporte produsele în România, fie prin
distribuitori sau direct cu vânzătorul final.
Deţine o amplă gamă de vinuri de Rioja cu
denominaţiune de origine calificată, Rioja
Crianza (tânăr), Rezerva și Gran Rezerva,
de foarte înaltă calitate la preţuri
competitive. Reprezintă, de asemenea,
mai mulţi producători de ulei de măsline
care sunt foarte interesaţi de exportarea
produselor lor în România. (5437)


