
BULETIN INFORMATIV EDITAT DE CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ

Editorial

Ing. GHEORGHE MARCAȘ -

președintele C.C.I. Maramureș

Continuare în pag. a  2-a

Octombrie 2012Anul XXII - Nr. 268

CONTCONTCONTCONTCONTAAAAACTCTCTCTCT
hermes

R

Situaţia actuală în care se află
Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane, atât sub
aspectul rezultatelor, cât și a
managementului, pune într-o situaţie
extrem de dificilă toate părţile implicate
în implementarea acestui program,
afectând inclusiv stabilitatea economică
a ţării.

În condiţiile în care, în ultimele 6 luni,
statul român a blocat, de facto,
rambursările către beneficiarii POSDRU
și acumulează în continuare restanţe în
plăţile interne către beneficiari, sunt
aduse în pragul falimentului mii de
instituţii și organizaţii, fiind puse în
discuţie peste 20.000 de locuri de muncă.
Continuarea în această linie va duce la
dispariţia întregului sector al serviciilor
sociale și educaţionale non-
guvernamental și va afecta grav
numeroase instituţii și servicii publice, a
căror singură vină este aceea de a fi atras
fonduri europene.

Valoarea totală a POSDRU 2007-2013
este de 4,08 miliarde euro, din care 85%
finanţaţi de Comisia Europeană.

Programul finanţează măsuri de
dezvoltare a resurselor umane adresând
domenii majore cum sunt formarea
profesională a angajaţilor, dezvoltarea
antreprenoriatului și crearea locurilor de
muncă, consultanţă și asistenţă pentru
IMM, sprijinirea inovării, creșterea
adaptabilităţii întreprinderilor și a
angajaţilor, inserţia șomerilor,
dezvoltarea universitarilor, dialogul social,
egalitatea de șanse, integrarea grupurilor
marginale și defavorizate, dezvoltarea
durabilă.

În cele 2464 de proiecte aflate în
derulare, sunt implicaţi câteva mii de

POSDRU

un succes ratat!

Cooperare internaţională la
Baia Mare

Bunele relaţii de colaborare stabilite între
CCI Maramureș și CCI Borsod – Abauj –
Zemplen s-au materializat în obţinerea unor
rezultate remarcabile și în acest an.

Una dintre cele mai importante cooperări
între cele două instituţii a reprezentat-o
parteneriatul încheiat în vederea
implementării proiectului finanţat de Ministerul
Economiei din Ungaria cu sprijinul Camerei
Naţionale a Ungariei și având ca beneficiar
CCI Borsod – Abauj – Zemplen.

Proiectul care își propune intensificarea
legăturilor economice în interiorul Euroregiunii
Carpatica are ca obiectiv organizarea unei
serii de forumuri și întâlniri internaţionale de
afaceri în 5 regiuni ale Euroregiunii și anume:
Borsod – Abauj – Zemplen (Ungaria),
Maramureș (România), Transcarpathia
(Ucraina), Kosice (Slovacia) și Krosno
(Polonia).

Alături de CCI Maramureș parteneri ai
Camerei din Miskolc în cadrul acestui proiect

sunt CCI Kosice, CCI Transcarpathia și CCI
Krosno.

Forumurile și întâlnirile de afaceri
programate a se desfășura în trimestrul IV al
acestui an, au debutat la Miskolc în data de 10
octombrie și au continuat la Baia Mare în 30
octombrie.

Acţiunea de la Baia mare s-a desfășurat
la Centrul de Instruire și Marketing al CCI
Maramureș pe parcursul unei întregi zile și a
fost structurată în două părţi. Acţiunea a fost
deschisă de președintele CCI Maramureș - Dl
Gheorghe Marcaș.

În prima parte, reprezentanţii Camerelor
partenere în cadrul proiectului au susţinut
prezentări legate de profilul economic al
regiunilor pe care le reprezintă și au rulat scurte
filme de promovare a regiunilor din care vin.

În cea de-a doua parte, a avut loc Bursa de
Afaceri. Profilul Bursei de la Baia Mare a fost
industria construcţiilor.

Peste 90 de firme din cele 5 ţări au stabilit
pe parcursul câtorva
ore numeroase
contacte de afaceri,
asistate de tradu-
cători profesioniști
care au făcut ca
barierele de comu-
nicare să fie depășite.

La finalul zilei
participanţii s-au
arătat deosebit de
mulţumiţi de rezulta-
tele înregistrate și s-au
declarat deplin satis-
făcuţi de participarea
la acţiune.



HERMES CONTACT2

Urmare din pag. 1

parteneri din mediul academic, educaţional
și de cercetare (majoritatea universitarilor
din Romania, institute naţionale de
cercetare, peste 1500 de scoli), sectorul non-
guvernamental (o mare parte a camerelor de
comerţ, principalele sindicate și patronate,
majoritatea actorilor ne-guvernamentali
semnificativi), administraţie publică
(ministere, agenţii de ocupare, instituţii ale
prefectului, consilii judeţene și locale) precum
și o mare parte a companiilor de training și
consultanţă din Romania.

Dincolo de impresia generală că POSDRU
e doar un câmp de participare a unor simple
ONG-uri sau a organizaţiilor din sectorul
educaţional, trebuie remarcată
eterogenitatea partenerilor: mari angajatori
din industrie (Pirelli, ALRO, Siemens, Bosch
Rexroth, Michelin, Continental, Unilever,
Schaeffler), bănci (Banca Transilvania,
Raiffeisen Bank, Piraeus Bank, Volksbank),
firme de consultanţă (Ernst & Young),
societăţi de certificare (TUV Rheinland),
centre medicale de renume (Institutul
Oncologic Cluj), institute naţionale de
cercetare și chiar Academia Romană.

POSDRU nu mai e demult doar o simpla
„afacere” româneasca. Enumerăm doar
câteva din zecile de organizaţii de renume
din aproape toate statele membre ale UE, ce
participă ca parteneri în proiecte, din diverse
domenii precum:

- mediul academic-universitar –
numeroase universităţi europene de
prestigiu, precum cele din Paris, Roma,
Londra, Bordeaux, Leuven, Toulouse, Limoges,
Perugia, Montpellier, Leon, Lisabona, Dublin

- domeniul consultanţă, training,
dezvoltare antreprenorială – Oxford
Management, European School of
Management, Renault Consulting,
Association Nationale pour la Formation
Automobile

- din domeniul culturii – Teatro alla
Scala Milano

- din cercetare și inovare – IPTS - Joint
Research Centre of the European Comission,
Fraunhofer Institut, Steinbeis-
Transferzentrum, Danish Technological
Institute, Istituto Regionale di Ricerca della
Lombardia

- actori europeni non-guvernemantali –
European Federation of Public Service
Employees, European University Association,
European Public Law Organisation, European
Construction Industry Federation, Deutscher
Gewerkschaftsbund, Uniao Geral de
Trabalhadores, Austrian Association of Social

Workers
- organizaţii internaţionale – UNESCO -

CEPES
- autorităţi publice, centrale, regionale

sau locale – Bundesministerium fur Justiz,
The Planning and Priorities Co-ordination
Division with the Office of the Prime-Minister,
Bayerische Staatsministerium fur Arbeit und
Sozialordnung, Familie und Frauen, ESF
Agenschaap Vlandern, The Swedisch ESF
Council, Provincia Autonoma di Trento,
Regione Emilia-Romagna, Regione Marche,
Provincia Autonoma din Bolzano, Regione
Veneto

Toate proiectele, în ansamblul obiectivelor
asumate, urmăreau, prin implementarea
proiectelor POSDRU, un impact direct și
imediat care contribuiau la:

- crearea a peste 20.000 de locuri de
muncă, realizate direct în cadrul proiectelor
POSDRU, respectiv personalul implicat în
implementare și plătit din fondurile europene
– personal din învăţământul universitar și
preuniversitar, traineri, consultanţi,
evaluatori, specialiști în resurse umane,
personal managerial și administrativ,
contabili, juriști, auditori, tehnicieni,
cercetători

- crearea de venituri la bugetul
consolidat al statului din:

� taxe și impozite asupra salariilor plătite
din proiecte. Apreciem că între 1 și 1,5 mld.
euro se pot incasa de către statul roman din
taxele și impozitele aplicate asupra salariilor
plătite din proiecte.

� din TVA – aproximativ 350 mil. euro
Dincolo de încasările imediate ale statului

apare și impulsul multiplicator al intrării
fondurilor POSDRU în circuitul economic, care
este semnificativ, cu efecte notabile asupra
dinamicii economiei naţionale, pe termen
mediu și lung.

Într-o perioadă în care acoperirea
deficitului de cont curent este îngreunată de
scăderea volumului investiţiilor străine și a
transferurilor realizate de românii care
lucrează în străinătate, absorbţia fondurilor
europene devine decisivă.

În situaţia actuală creată de unele hotărâri
politice, nejustificate, luate la nivelul UE, de
a bloca fondurile aferente României, situaţia
financiară a ţării se complică, împingând
economia spre colaps

Însă, blocarea efectivă a fondurilor
POSDRU, dar și procentul de absorbţie de
7,73%, ilustrează gestionarea mediocră la
nivel naţional guvernamental a acestor
fonduri, în care sunt afectaţi mii de parteneri
din cele 2.464 de proiecte. Cauza principală
a acestei blocări este nerespectarea

obligaţiilor contractuale, de către
reprezentanţii statului roman, respectiv
blocarea finanţărilor, care a generat
următoarele situaţii:

- blocarea efectivă a implementării
proiectelor datorită lipsei resurselor;

- întârzieri în implementare și
compromiterea aproape iremediabilă a
calendarelor de implementare;

- datorii semnificative către bugetul de
stat ale partenerilor de proiect, cu situaţii de
blocări de conturi și proceduri de executare
silită; ironia sortii este în timp ce statul este
dator către acești parteneri, acesta nu ezita
să recurgă la blocări de conturi și executări
silite pentru o situaţie cauzată în final chiar
de deciziile sale;

- datorii la fel de mari către salariaţii
care nu au mai putut fi plătiși în urma blocării
rambursărilor;

- costuri împovărătoare cu creditele
angajate, pentru susţinerea fluxului financiar
al proiectelor;

- datorii mari către furnizorii din cadrul
proiectelor,

- creșterea semnificativă a efortului
birocratic al beneficiarilor, dincolo de o limita
a practicului;

Cauzele principale semnalate de
beneficiari în relaţia cu AMPOSDRU, care au
condus la starea de haos în conducerea
programelor din punct de vedere al
managerilor de proiecte sunt următoarele:

- întârzierile semnificative în procesarea
cererilor de rambursare sunt o regulă, astfel
încât există cereri de rambursare neonorate
pentru activităţi desfășurate chiar și cu 12
luni în urmă. Limita de 45 de zile nu este
respectată.

- a fost redusă prefinanţarea acordată
beneficiarilor, de la 30% la un procent efectiv
de 3%. Acest lucru, coroborat cu întârzierea
rambursărilor, a făcut ca beneficiarii să
ajungă în situaţia de a executa cheltuieli în
avans, care depășesc prefinanţarea. S-a ajuns
astfel în situaţia în care în loc ca beneficiarii
să fie susţinuţi prin mecanismul de
prefinanţare, ei susţin statul prin taxele și
impozitele virate la bugetul de stat. Astfel
nu e de mirare că proiectele înregistrează
întârzieri, deficiente calitative, iar beneficiarii
sunt prinși într-o luptă pentru supravieţuire.

- date care sunt anunţate public ca
termene limită pentru efectuarea plăţilor nu
sunt respectate. Cereri de rambursare avizate
cu bun de plată sunt plătite doar parţial.
Însuși procentul finanţării nerambursabile
anunţat iniţial este în realitate mult mai mic,
având în vedere cheltuielile adiţionale ale
beneficiarilor cu creditele angajate pentru

POSDRU un succes ratat!
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În perioada 21-27 octombrie 2012, in cadrul proiectului
“Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului
profesional și tehnic cu cerinţele pieţei muncii”, proiect
implementat de Centrul Naţional de Dezvoltare a
Învăţământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) a avut
loc o vizită de studiu la
Dublin – Irlanda.

În cadrul acestei vizite,
Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș a fost
reprezentată de secretarul
general al instituţiei – dl.
Tuș Florentin membru al
Comitetului Local de
Dezvoltare a Parteneriatului
Social (CLDPS) Maramureș.
Din delegaţia condusă de
Dl. Mihai Lăcătușu din partea
CNDIPT au mai făcut parte
reprezentanţi ai
Inspectoratului Școlar Maramureș, Administraţiei locale,
Sindicatului Liber din Învămământ, AJOFM, Direcţia
Agricolă, Asociaţia Părinţilor Maramureș și oameni de
afaceri.

Scopul vizitei a fost acela de a prelua și adapta din
experienţa pozitivă a unor state europene cu rezultate
deosebite pe linia învăţământului profesional și tehnic.

În cele 5 zile de întâlniri, au fost vizitate organizaţii
și instituţii cu atribuţii pe linia învăţământului profesional
și tehnic din regiunea Dublin și Wexford.

Coordonarea general a întregului program a fost

VIZITĂ  DE  STUDIU  ÎN  IRLANDA
asigurată de POBAL (în traducere: comunitate) - o
organizaţie guvernamentală non profit cu atribuţii în
gestionare programelor guvernamentale irlandeze.

În primele zile ale acestui schimb de experienţă
delegaţia s-a bucurat de coordonarea D-nei Maria Rauch

expert internaţional în
cadrul proiectului și
coordonator general al
vizitelor de studiu.

Organizaţiile vizitate  au
fost: Northside Partnership,
Darndale Discovery Centre,
Community Education
Centre, Ballymun
Parthnership, Ballymun Jobs
Centre, Wexford Local
Development, Teagasc și nu
în ultimul rând POBAL.

Fiecare zi de vizită s-a
încheiat cu un raport

încheiat de câte doi dintre membri delegaţiei , raport
care a fost prezentat în plen în dimineaţa zilei următoare.

Concluziile și raportul final au sintetizat aspectele
pozitive identificate pe parcursul celor 5 zile de întâlniri
precum și mai multe propuneri de îmbunătăţire a
activităţii CLDPS și a planificării ofertei educaţionale.

Un schimb de experienţă interjudeţean la care vor
participa membrii CLDPS din 6 judeţe (Cluj, Maramureș,
Sălaj, Satu Mare,Bihor și Bistriţa Năsăud) va contribui
la împărtășirea concluziilor vizitelor de studio realizate
de fiecare CLDPS.

In data de 10 octombrie 2012, a

avut loc la Miskolc-Ungaria, intalnirea

de afacer i  pe tema indust r ie i

constructi i lor de masini, in cadrul

proiectului “Cooperare economica

internationala in cadrul Euroregiunii

Carpatice. Au fost prezenti reprezentanti

ai 5 camere de comert si industrie din

cele 5 tari, respectiv Ungaria, Ucraina,

Slovacia, Polonia si Romania, impreuna

cu delegatiile proprii de oameni de

Întâlnire de afaceri la Miskolc, Ungaria
afaceri. Delegatia Camerei de Comert si

Industrie Maramures, condusa de dl.

Florentin TUS, secretar general,  a avut

in componenta urmatoarele societati:

Mecanica SA Sighetu Marmatiei,

Tehnocad SA,  Sadrom SRL, Ramira SA

si Hermes Contact SA. In deschiderea

intalnirii de afaceri, reprezentantii celor 5

camere de comert au facut o scurta

prezentare a judetelor lor, din punct de

vedere demografic, economic, social si al

oportunitatilor de afaceri. In a doua etapa

s-a trecut la discutii, intalniri punctuale

de afaceri intre firmele prezente la

worshop. Membri i delegatiei

maramuresene au avut intalniri fructuoase

cu cateva firme prezente, din toate cele

5 tari participante, stabilind contacte de

afaceri si initiind posibile colaborari

viitoare. Au fost vizati in principali

furnizori de materii prime din Polonia si

Ucraina dar si potentiali colaboratori si

clienti pentru produsele si serviciile

romanesti din Ungaria si Slovacia. In

ansamblu, intregul eveniment, organizat de

Camera de Comert si Industrie Borsod

Abauj Zemplen a fost o reusita,

atingandu-si scopul, respectiv de a pune

in legatura oamenii de afaceri din cadrul

Euroregiunii Carpatice si de a dezvolta

noi parteneriate economice.
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Potrivit art. 2347 Cod civil : Contractele care
au ca efect conservarea sau constituirea unui
drept asupra unui bun pentru a asigura
executarea unei obligaţii, oricare ar fi numărul,
natura sau denumirea lor, nu sunt opozabile
terţilor care au dobândit drepturi cu privire la
acel bun decât dacă sunt înscrise în registrele
de publicitate, potrivit regulilor stabilite pentru
ipoteci.

Sunt asimilate astfel ipotecilor clauzele de
rezervă a proprietăţii, pactele de
răscumpărare ori cesiunile de creanţă
încheiate în scop de garanţie.

Aceste dispoziţii nu se aplică cesiunii
drepturilor succesorale și cesiunii drepturilor de
proprietate intelectuală.

Astfel clauza de rezervă a proprietăţii
înscrisă într-un contract de vânzare
cumpărare a unui bun mobil (mașini, utilaje,
mărfuri) pentru a putea fi opozabilă terţilor
trebuie înscrisă la Arhiva electronică de
garanţii reale mobiliare, având prioritate în
faţa altor creanţe de la data înscrierii.

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
- agent împuternicit pentru efectuarea de
înscrieri în Arhiva Electronică de Garanţii Reale
Mobiliare oferă comunităţii de afaceri
următoarele servicii:

1. Înscrierea în Arhiva electronică de

garanţii reale mobiliare a ipotecilor
mobiliare care au ca obiect:

a) creanţe bănești născute din contractul
de vânzare, contractul de locaţiune sau orice
alt act încheiat cu privire la un bun, cele
rezultate dintr-un contract de asigurare, cele
născute în considerarea asumării unei obligaţii
sau a constituirii unei garanţii, a folosirii unei cărţi
de credit ori de debit ori a câștigării unui
premiu la o loterie sau alte jocuri de noroc
organizate în condiţiile legii;

b) creanţe constatate prin titluri nominative,
la ordin sau la purtător;

c) conturi bancare;
d) acţiuni și părţi sociale, valori mobiliare și

alte instrumente financiare;
e) drepturi de proprietate intelectuală și

orice alte bunuri incorporale;
f) petrolul, gazul natural și celelalte resurse

minerale care urmează a fi extrase;
g) efectivele de animale;
h) recoltele care urmează a fi culese;
i) pădurile care urmează a fi tăiate;
j) bunurile corporale care fac obiectul unui

contract de locaţiune, care sunt deţinute în
vederea vânzării, închirierii ori furnizării în temeiul
unui contract de prestări de servicii, care sunt
furnizate în temeiul unui contract de prestări de
servicii, precum și materia primă și materialele

destinate a fi consumate sau prelucrate în
exploatarea unei întreprinderi, produsele în curs
de fabricaţie și produsele finite;

k) echipamentele, instalaţiile și orice alte
bunuri destinate să servească în mod durabil
exploatării unei întreprinderi;

l) orice alte bunuri mobile, corporale sau
incorporale.

2. Înscrierea în Arhiva electronică de
garanţii reale mobiliare a  clauzelor de
rezervă a proprietăţii, pactele de
răscumpărare ori cesiunile de creanţă
încheiate în scop de garanţie

3. Înscrierea în Arhiva electronică de
garanţii reale mobiliare a  gajurilor care
poartă asupra bunurilor mobile corporale sau
titluri negociabile emise în forma materializată

4. Servicii de căutare și copiere de
informaţii din baza de date a Arhivei
electronică de garanţii reale mobiliare.

5. Eliberarea la cerere de copii
certificate după înscrierile din Arhiva
electronică de garanţii reale mobiliare.

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. 12 sau la tel. 0262
221510, e-mail: cci_mm@ccimm.ro.

AAAAATENŢIE!TENŢIE!TENŢIE!TENŢIE!TENŢIE!
CLAUZA DE REZERVĂ A PROPRIETĂŢII, PCLAUZA DE REZERVĂ A PROPRIETĂŢII, PCLAUZA DE REZERVĂ A PROPRIETĂŢII, PCLAUZA DE REZERVĂ A PROPRIETĂŢII, PCLAUZA DE REZERVĂ A PROPRIETĂŢII, PAAAAACTELE DE RĂSCUMPĂRARE ȘICTELE DE RĂSCUMPĂRARE ȘICTELE DE RĂSCUMPĂRARE ȘICTELE DE RĂSCUMPĂRARE ȘICTELE DE RĂSCUMPĂRARE ȘI
CESIUNILE DE CREANŢĂ ÎNCHEIACESIUNILE DE CREANŢĂ ÎNCHEIACESIUNILE DE CREANŢĂ ÎNCHEIACESIUNILE DE CREANŢĂ ÎNCHEIACESIUNILE DE CREANŢĂ ÎNCHEIATE ÎN SCOP DE GARANŢIE SUNT OPOZABILETE ÎN SCOP DE GARANŢIE SUNT OPOZABILETE ÎN SCOP DE GARANŢIE SUNT OPOZABILETE ÎN SCOP DE GARANŢIE SUNT OPOZABILETE ÎN SCOP DE GARANŢIE SUNT OPOZABILE
TERŢILOR NUMAI DTERŢILOR NUMAI DTERŢILOR NUMAI DTERŢILOR NUMAI DTERŢILOR NUMAI DAAAAACĂ SUNT ÎNSCRISE ÎN REGISTRELE DE PUBLICITCĂ SUNT ÎNSCRISE ÎN REGISTRELE DE PUBLICITCĂ SUNT ÎNSCRISE ÎN REGISTRELE DE PUBLICITCĂ SUNT ÎNSCRISE ÎN REGISTRELE DE PUBLICITCĂ SUNT ÎNSCRISE ÎN REGISTRELE DE PUBLICITAAAAATETETETETE
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susţinerea proiectelor, costul de oportunitate sau cheltuielile
neprevăzute cu birocraţia suplimentară determinată de fiecare
instrucţiune nouă a AMPOSDRU.

- nu este funcţional un registru unic al plăţilor, accesibil tuturor
beneficiarilor pentru consultarea situaţiei cererilor de rambursare.

- AMPOSDRU a emis până în prezent 62 de instrucţiuni fără a
reuși să convingă comisia că reușește să menţină un standard de
calitate în proiecte. Multe instrucţiuni nu sunt clare, sunt
interpretabile sau interpretate diferit de către ofiţerii de proiect. Se
întâlnesc situaţii în care instrucţiunile emise de către AMPOSDRU nu
pot fi puse în aplicare deoarece contravin chiar legislaţiei naţionale.

- în atitudinea fata de beneficiari, transpare deseori mai degrabă
suspiciune, decât o abordare proactivă de a ajuta beneficiarul în
implementare.

- AMPOSDRU efectiv impune beneficiarilor unilateral condiţii
contractuale, cum ar fi reducerea prefinanţării, fără a se consulta cu
aceștia. Situaţia este similară, dacă nu chiar identică cu abuzurile
contractuale săvârșite de o serie de bănci comerciale din România în
relaţie cu clienţii acestora.

- în timp ce pretinde disciplină din partea beneficiarilor, însăţi
AMPOSDRU nu își respectă obliga�iile contractuale cu privire la
termenele de plată, informare, răspunderea la solicitări, etc.

- sunt foarte frecvente cazurile în care beneficiarii încearcă să
contacteze AMPOSDRU pentru clarificări sau înregistrarea unor
solicitări, însă efectiv cu zilele nu le răspunde nimeni.

- solicitările beneficiarilor rămân nerezolvate la AMPOSDRU,
pentru perioade ce depășesc frecvent 6 luni, fără a primi un răspuns.

- deși o serie de instrucţiuni și modificări contractuale au
schimbat total condiţiile de implementare, inclusiv capacitatea de
atingere a indicatorilor, fără o evaluare de către AMPSODRU a
impactului sau fără a permite o renegociere a acestor indicatori cu
beneficiarii.

- sistemele IT puse la dispoziţie de AMPOSDRU nu reușesc să
acopere funcţional cerinţele de raportare și de comunicare și sunt
greu de utilizat.

Dacă nu se vor produce schimbări radicale în gestionarea POSDRU
se anticipează următoarele evoluţii negative pe termen scurt și mediu:

- intrarea în incapacitate de plată a unei mari părţi a partenerilor
care implementează proiectele POSDRU, dispariţia efectivă a unui
număr mare de organizaţii non-guvernamentale și IMM

- un număr semnificativ de proiecte ar putea fi încheiate prematur
- denunţarea unilaterală de către parteneri, în mod special

partenerii transnaţionali, a acordurilor de parteneriat, având ca efect
compromiterea iremediabilă a proiectelor.

- deschiderea unor acţiuni în justiţie împotriva statului roman
de către beneficiarii și partenerii din cadrul proiectelor care au suferit
pierderi în urma nerespectării obligaţiilor contractuale ale statului
roman.

- creșterea costului de gestionare a birocraţiei dincolo de un
prag care să poată fi susţinut de către beneficiari. În acest sens,
creșterea măsurilor birocratice, dincolo de un efort bugetat iniţial
vor genera în mod direct proporţional o creștere a erorilor și vor forţa
beneficiarii să translateze aceste costuri ascunse asupra calităţii
implementării.

- compromiterea iremediabilă a calendarelor de proiecte astfel
încât atingerea indicatorilor de proiect asumaţi contractual va deveni
imposibilă, generând noi situaţii litigioase între beneficiari și statul
roman.

- pierderea angajaţilor valoroși și cu experienţă, datorită
restantelor salariale și apariţia de situaţii litigioase între angajaţi și
angajatori. Acest lucru va genera un nou cerc vicios de scădere a
calităţii în implementarea proiectelor.

- un val masiv de probleme și modificări contractuale solicitate
de beneficiari, care va încarcă autoritatea de management mult peste
capacitatea organizaţională.

- introducerea de arierate în economie, litigii cu furnizorii din
proiecte.

-  distrugerea efectivă a sectorului ONG, construit cu greutate și
investiţii majore în ultimii douăzeci de ani. Pe termen lung, statul
roman va pierde un partener necesar nu doar în implementarea
proiectelor în următorul exerciţiu financiar, ci și în acţiuni de dezvoltare
socială și comunitară.

- având în vedere numărul ridicat de parteneri trans-naţionali,
atitudinea abuzivă a statului roman în raport cu beneficiarii va produce
României pagube de imagine semnificative în străinătate, relaţiile
cu partenerii străini, construite cu greu în trecut, vor fi compromise.

- pierderea atractivităţii POSDRU. tot mai multe organizaţii
renunţă la contracte câștigate. Atât pe termen mediu cat și în
perspectiva exerciţiului financiar următor, statului roman îi vor lipsi
partenerii cu care să realizeze absorbţia fondurilor europene.

Pentru viitorul reușitei absorbţiei fondurilor POSDRU propunem
să se analizeze cauzele care au condus la prăbușirea acestora în mod
rușinos. Astfel:

- atât AMPSODRU cat și organismele intermediare regionale
sunt subdimensionate ca personal. Acest lucru se datorează atât
blocării angajărilor cât și schimbării schemei de remunerarea
personalului, având ca efect o vidare a acestor instituţii de către
mulţi angajaţi competenţi sau cu experienţă, care au preferat
oportunităţile din sectorul privat. Totodată, resursele umane nu au
fost scalate, pe măsura creșterii efortului birocratic atât ca urmare a
instrucţiunilor interne cât și a celor adresate beneficiarilor.

- remunerarea neatractivă din prezent, nu permite angajarea
sau menţinerea personalului competent și experimentat în cadrul
autoritarilor. Din experienţa noastră, unui angajat plătit cu puţin sub
salariul mediu pe economie, creșterea sau scăderea gradului de
absorbţie îi este indiferentă. Acest lucru grevează în final negativ
calitatea gestiunii programului.

- constatăm că, în ciuda situaţiei dezastruoase a programului
POSDRU în România, nici acum nu este clar cine este pe deplin
responsabil pentru ce aspect al implementării tehnice și care sunt
criteriile de performanţă aplicate, îndeosebi în ceea ce privește
gestiunea centrală a programului la nivelul AMPOSDRU. De exemplu,
nu este clar cine și cum răspunde pentru emiterea unei instrucţiuni
care contravine legii sau pentru neînregistrarea a 1.700 de cereri de
rambursare în SMIS.

- autorităţile de implementare au fost construite cu o investiţie
îndelungată și majoră în personalul propriu, investiţie compromisă în
bun parte în urma politizări. Stabilitatea organizaţională a acestor
instituţii este redusă.

- în ciuda direcţiilor strategice trasate la nivel decizional,
implementarea măsurilor concrete lasă de dorit și nu este urmată de
o monitorizare eficientă și de impunere a masurilor corective la nivel
decizional, îndeosebi în relaţia între minister și AMPOSDRU sau nivelul
decizional al AMPOSDRU și cel de implementare.

- majoritatea covârșitoare a angajaţilor din autorităţile de
implementare nu au o nici măcar 1 zi de experienţa în implementarea

POSDRU un succes ratat!
Urmare din pag. a 2-a
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Standardul naţional
SR 13547- “Model de dezvoltare a afacerii prin inovare”

Comitetul tehnic naţional de standardizare – ASRO/CT
383 – Managementul Inovării - anunţă finalizarea
standardului naţional pe părţi - SR 13547 “Model de
dezvoltare a afacerii prin inovare”. Standardul a fost
elaborat în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităţii
ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul
inovării și al transferului tehnologic pentru asigurarea
unei dezvoltări socio-economice durabile” lansat de către
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Știinţifică (ANCS).
Începând cu luna septembrie, proiectul standardului pe
părţi este supus anchetei publice, iar toate părţile interesate
pot transmite observaţii. În continuare este descrisă o scurtă
prezentare a celor patru părţi ale proiectului de standard.

Partea 1: Managementul inovării. Principii generale
și linii directoare . Acest standard furnizează principii și
linii directoare pentru implementarea și menţinerea unui
management al inovării într-o organizaţie. Standardul se
aplică tuturor tipurilor de organizaţii publice sau private,
indiferent de domeniul de activitate și de mărimea acestora.
De asemenea, poate să fie aplicat organizaţiei ca întreg,
în toate domeniile și la toate nivelurile acesteia, precum și
funcţiilor, proiectelor și activităţilor specifice.

Prevederile din acest standard se referă la politica și
strategia de inovare, la identificarea părţilor interesate în
procesul de inovare, la responsabilităţilor privind
managementul inovării, la promovarea culturii inovării și a
colaborării interne și externe, la etapele și fazele procesului
de inovare, la evaluarea rezultatelor procesului de inovare
și la descrierea factorilor favorizanţi pentru managementul
inovării. Standardul stabilește rolul participanţilor și
procesele derulate în cadrul managementului inovării.

Partea 2: Managementul proprietăţii intelectuale.
Principii generale și linii directoare Acest standard
stabilește principii generale și linii directoare pentru
managementul proprietăţii intelectuale. Prevederile din
acest standard se referă la cadrul organizaţional de

Centrul Zonal de Informare și Vânzare în domeniul standardelor
din cadrul CCI Maramureș

desfășurare a procesului de management al proprietăţii
intelectuale la nivelul unei organizaţii, obiectele proprietăţii
intelectuale și protecţia acestora, procesul de management
al proprietăţii intelectuale și relaţia dintre standarde și
drepturile de proprietate intelectuală.

Partea 3: Transfer tehnologic. Principii generale și
linii directoare. Acest standard stabilește elementele
componente ale transferului tehnologic, metodologia de
desfășurare a activităţilor specifice de transfer tehnologic
astfel încât să realizeze legătura între managementul
inovării, managementul proprietăţii intelectuale și evaluarea
capabilităţii de inovare ale unei organizaţii, precum și rolul
entităţilor de transfer tehnologic, respectiv rolul brokerului
de tehnologii în realizarea transferului tehnologic. Acest
standard cuprinde în anexe exemple de formulare
referitoare la procedurile de transfer tehnologic compatibile
cu procedurile de transfer tehnologic la nivel european și
internaţional.

Partea 4: Evaluarea capabilităţii de inovare și a
performanţei managementului inovării. Acest standard
stabilește o metodologie sistematică de evaluare a
capabilităţii de inovare și a performanţei managementului
inovări i pentru o organizaţie în scopul creșteri i
competit iv ităţ i i  acesteia. Metodele de evaluare
recomandate în acest standard se pot aplica oricărui tip
de organizaţie. Pentru organizaţii, evaluarea capabilităţii
lor de inovare și a performanţei managementului inovării
conduce la identificarea de politici, strategii și acţiuni de
inovare având ca scop creșterea competitivităţii lor pe piaţă.

Ancheta publică se finalizează la data de 7 noiembrie
2012. Informaţii suplimentare la sediul CCI Maramureș,
bd. Unirii nr. 16, et. 3, cam. 9, tel. 0262-221510, 0362-
405303, fax 0262-225794, e-mail cci_mm@ccimm.ro –
Mihail MĂRĂȘESCU, și detalii se pot solicita la adrese de
email: florica.ionescu@asro.ro, eugenia.aghini@asro.ro.

InfoStandard

Informaţii europene pentru
companii europene!

Centrul Zonal de Informare și Vânzare
Maramureș în domeniul standardizării din

cadrul Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș, vă oferă cel mai bun instrument

de documentare, informare și gestiune a
standardelor, produs al Asociaţiei de

Standardizare din România.
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unui proiect, existând o prăpastie imensă între
condiţiile de teren și experienţa pur
birocratică a angajaţilor din instituţii.
Îndeosebi când se emit instrucţiuni noi, acest
fapt este un neajuns major.

- atât timp cât autorităţile nu oferă un
exemplu de bună practică, organizare și
coerenţă este greu să pretinzi și chiar să
îndrumi beneficiarii în aceasta direcţie.

- autorităţile pun un accent prea mare
pe producerea de documente în locul
producerii de rezultate și a verificării
acestora. Sunt consumate resurse inutile pe
producerea și verificarea de hârtii, de multe
ori fără o abordare coerentă și practică și
fără o legătură cu menirea principală a
acţiunilor finanţate prin POSDRU.

- aflându-se sub constrângerea evitării
fraudelor, abordarea statului a fost de a trece
de la preîntâmpinarea situaţiilor sau după
caz prinderea făptașului, la obligarea
anticipată a beneficiarilor de a-și dovedi buna
credinţă și nevinovăţia, prin nenumărate
semnături, stampile sau declaraţii pe proprie
răspundere, care în bună parte nu au valoare
juridică și în realitate nu fac decât să crească
efortul birocratic inducând o relaţie
tensionată cu beneficiarii sau producând
costuri suplimentare, care nu au fost
prevăzute în estimarea iniţială a efortului.

- relaţie deficitară între AMPSODRU și
organismele intermediare regionale a fost
deseori resimţită de beneficiari pe parcursul
implementării proiectelor.

- această atitudine este vizibilă în
modificările contractuale unilaterale, în lipsa
de consultare a beneficiarilor, opacitatea în
comunicare precum și în prevederile abuzive
din contractul de finanţare. Autorităţile
responsabile obișnuiesc frecvent să mintă sau
să facă promisiuni false beneficiarilor.

- chiar dacă procedurile interne sunt
stufoase, AMPSODRU nu reușește să
convingă comisia că asigura calitatea
implementării programului.

- nu de puţine ori, mai ales în trecut,
AMPOSDRU a fost reprezentat mai mult decât
mediocru în relaţiile cu comisia, în situaţii ce
presupun atât crearea încrederii cât și
capabilităţi de negociere.

- în ciuda încărcării informaţionale
majore, autorităţile de implementare nu
dispun de uneltele necesare pentru a face
faţă provocărilor reieșite din procesarea
cererilor de rambursare, monitorizarea și
controlul eficient al proiectelor și
comunicarea cu beneficiarii.

- măsurile de audit intern nu au

funcţionat astfel încât să descopere
neconformităţile și să pună în mișcare un
mecanism de acţiuni corective, înaintea
misiunii de audit a comisiei europene.

Propunem ca masuri care pot asigura o
implementare eficientă și sigură fără sincope
a POSDRU următoarele:

- Asumarea și însușirea
concluziilor raportului de audit al
Comisiei Europene în spirit critic și
responsabil de către toţi factorii implicaţi,
de la toate nivelurile de decizie și
responsabilitate.

- Reluare a de urgenta a plaţilor
către beneficiari pentru toate cererile de
rambursare avizate cu „bun de plată”

- Angajarea de personal
suplimentar și competent în instituţiile
responsabile cu managementul POSDRU
pentru a acoperi în întregime necesarul de
personal.

- Îmbunătăţirea semnificativă a
remuneraţiei personalului AMPOSDRU
și OIPOSDRU, în legătură cu criterii de
performanţă definite aprioric și monitorizate.

- Externalizarea prin
subcontractare a unor activităţi și
competente, pentru depășirea crizei de
personal, cu definirea strictă a criteriilor de
performanţă și de experienţă a contractorilor
AMPOSDRU.

- Eliminarea clauzelor abuzive din
contractele de finanţare

- Eliminarea practicii de
modificare unilaterală a contractelor.

- Investirea contractelor de
finanţare cu titlu executoriu, cu referire
la cererile de rambursare avizate cu bun de
plată.

- Eliminarea practicii de emitere
a instrucţiunilor, fără o publicare a
unei variante de lucru și a consultării
în prealabil a beneficiarilor, cu cel puţin
30 de zile de la data intrării în vigoare a
acesteia.

- Retragerea oricăror instrucţiuni
sau decizii, care nu sunt în
conformitate cu legislaţia naţională
(exemplu Instrucţiunea 62)

- Definirea clară a
responsabilităţii individuale și
instituirea de măsuri corective și
punitive pentru deficiente majore în
executare sarcinilor de serviciu, în cadrul
autorităţilor responsabile cu managementul
programului.

- Operaţionalizarea eficientă a
unor comitete de monitorizare a
POSDRU la nivel naţional și regional

- Eficientizarea măsurilor de audit

POSDRU un succes ratat!
intern în autorităţile responsabile cu
gestionarea POSDRU și raportarea acestora
în faţa comitetelor de monitorizare POSDRU,
la nivel naţional și regional, cu implicarea
parteneriatelor pentru ocupare și a altor
actori relevanţi.

- Instituirea unei masuri similare
de raportare a activităţilor în cadrul
OIPOSDRU și AMPOSDRU, precum cele cerute
beneficiarilor.

- Operaţionalizarea de urgenţă a
registrului unic al cererilor de
rambursare și respectarea calendarului de
rambursare anunţat.

- Simplificarea și eficientizarea
procedurilor de raportare prin focalizarea
pe rezultate nu pe producţia de documente.

- Renunţarea la practica
schimbării regulilor jocului, în timpul
jocului, prin emiterea de instrucţiuni sau
prin modificări contractuale care schimbă
decisiv contextul de implementare, încărcând
beneficiarii cu un efort birocratic care nu este
acoperit de bugetul proiectului.

- Îmbunătăţirea semnificativă a
infrastructurii IT a AMPOSDRU respectiv

o Îmbunătăţirea semnificativa a
funcţionalităţilor aplicaţiei ActionWeb,
printre care corectarea funcţiei de raportare
a indicatorilor

o Instituirea unui serviciu on-line de
trimitere a solicitărilor de clarificare,
modificărilor contractuale și notificărilor, cu
posibilitatea de înregistrare automată și
urmărire a stadiului de către beneficiari.

o Instituirea unui serviciu on-line de
trimitere a cererilor de rambursare în format
electronic, cu posibilitatea de urmărire a
stadiului procesării de către beneficiari.

- Îmbunătăţirea relaţiei între
beneficiari și autorităţile de
implementare, bazata pe încredere și
asistenta.

- Renunţarea la practica politizării
instituţiilor responsabile cu managementul
și implementarea POSDRU la nivel naţional
și regional.

- Renunţarea la punerea în
discuţie a unor probleme superficiale
precum veniturile salariale ale angajaţilor din
proiect sau caracterul acţiunilor finanţate și
focalizarea efortului pe îmbunătăţirea
funcţionarii autorităţii de management, a
organismelor intermediare și pe creșterea
capabilităţii organizaţionale a acestora.

Guvernul Românie, parlamentul,
europarlamentarii și președintele ţării să facă
un efort comun care să înlăture sau sa
diminueze neîncrederea creată la nivelul CE
a UE, privind cauzele care au blocat
decontarea proiectelor românești de
finanţare la paușal, fără o analiză în detaliu
a situaţiei actuale.

Urmare din pag. a 5-a
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♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.675 din 11 septembrie. 1.675 din 11 septembrie. 1.675 din 11 septembrie. 1.675 din 11 septembrie. 1.675 din 11 septembrie
2012 2012 2012 2012 2012 privind aprobarea Planului sectorial
de cercetare-dezvoltare al Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Turismului 2012-
2014, precum si a Listei proiectelor si a
bugetului aferent acestora (MO nr. 679 din
1 octombrie 2012)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.436 din 28 septembrie. 1.436 din 28 septembrie. 1.436 din 28 septembrie. 1.436 din 28 septembrie. 1.436 din 28 septembrie
2012 2012 2012 2012 2012 pentru aprobarea Procedurii de
inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa
pe valoarea adaugata potrivit prevederilor
art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal si pentru
aprobarea modelului si continutului unor
formulare (MO nr. 688 din 5 octombrie 2012)

♦ HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 966 din 3 octombrie. 966 din 3 octombrie. 966 din 3 octombrie. 966 din 3 octombrie. 966 din 3 octombrie
2012 2012 2012 2012 2012 pentru modificarea si completarea art.
4 din Hotararea Guvernului nr. 828/2007
privind infiintarea Sistemului de protectie
a indicatiilor geografice si denumirilor de
origine ale produselor agricole si produselor
alimentare (MO nr. 690 din 8 octombrie
2012)

♦ HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 967 din 3 octombrie. 967 din 3 octombrie. 967 din 3 octombrie. 967 din 3 octombrie. 967 din 3 octombrie
2012 2012 2012 2012 2012 pentru modificarea si completarea art.
4 din Hotararea Guvernului nr. 134/2008
privind specialitatile traditionale garantate
ale produselor agricole si produselor
alimentare (MO nr. 690 din 8 octombrie
2012)

♦ LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 162 din 4 octombrie 2012. 162 din 4 octombrie 2012. 162 din 4 octombrie 2012. 162 din 4 octombrie 2012. 162 din 4 octombrie 2012
privind aprobarea Ordonantei Guvernului
nr. 2/2012 pentru modificarea si
completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/
2003 privind Codul de procedura fiscala (MO
nr. 691 din 8 octombrie 2012)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 24 din 28 septembrie 2012. 24 din 28 septembrie 2012. 24 din 28 septembrie 2012. 24 din 28 septembrie 2012. 24 din 28 septembrie 2012
privind aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare a Inspectiei
Judiciare (MO nr. 692 din 9 octombrie 2012)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 17 din 25 septembrie 2012. 17 din 25 septembrie 2012. 17 din 25 septembrie 2012. 17 din 25 septembrie 2012. 17 din 25 septembrie 2012
pentru modificarea Normelor privind
utilizarea formularului Constatare amiabila
de accident, puse in aplicare prin Ordinul
presedintelui Comisiei de Supraveghere a
Asigurarilor nr. 21/2008 (MO nr. 693 din 9
octombrie 2012)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.400 din 21 septembrie. 1.400 din 21 septembrie. 1.400 din 21 septembrie. 1.400 din 21 septembrie. 1.400 din 21 septembrie
2012 2012 2012 2012 2012 privind procedura de inregistrare a
contractelor/documentelor incheiate intre
persoane juridice romane, persoane fizice
rezidente, precum si sediile permanente din
Romania apartinand persoanelor juridice

Acte normative publicate în

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

straine si persoane juridice straine sau
persoane fizice nerezidente (MO nr. 695 din
10 octombrie 2012)

♦ LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 166 din 9 octombrie 2012. 166 din 9 octombrie 2012. 166 din 9 octombrie 2012. 166 din 9 octombrie 2012. 166 din 9 octombrie 2012
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea
si completarea unor acte normative care
reglementeaza acordarea de beneficii de
asistenta sociala (MO nr. 699 din 11
octombrie 2012)

♦ LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002. 656 din 7 decembrie 2002. 656 din 7 decembrie 2002. 656 din 7 decembrie 2002. 656 din 7 decembrie 2002
(*republicata*)(*republicata*)(*republicata*)(*republicata*)(*republicata*)pentru prevenirea si
sanctionarea spalarii banilor, precum si
pentru instituirea unor masuri de prevenire
si combatere a finantarii actelor de terorism
(MO nr. 702 din 12 octombrie 2012)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 63 din 10 octombrie. 63 din 10 octombrie. 63 din 10 octombrie. 63 din 10 octombrie. 63 din 10 octombrie
20122012201220122012pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare care stabileste standardele
minime privind protectia pasarilor in ferma
si in timpul (MO nr. 704 din 15 octombrie
2012)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.529 din 10 octombrie. 1.529 din 10 octombrie. 1.529 din 10 octombrie. 1.529 din 10 octombrie. 1.529 din 10 octombrie
2012 2012 2012 2012 2012 pentru aprobarea modelului si
continutului formularului (097) “Notificare
privind aplicarea/incetarea aplicarii
sistemului TVA la incasare”     (MO nr. 707 din
16 octombrie 2012)

♦ HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 998 din 17 octombrie. 998 din 17 octombrie. 998 din 17 octombrie. 998 din 17 octombrie. 998 din 17 octombrie
2012 2012 2012 2012 2012 privind completarea Hotararii
Guvernului nr. 1.680/2008 pentru
instituirea unei scheme de ajutor de stat
privind asigurarea dezvoltarii economice
durabile si a Hotararii Guvernului nr. 753/
2008 pentru instituirea unei scheme de
ajutor de stat privind dezvoltarea regionala
prin stimularea investitiilor (MO nr. 710 din
17 octombrie 2012)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 2.669 din 16 octombrie. 2.669 din 16 octombrie. 2.669 din 16 octombrie. 2.669 din 16 octombrie. 2.669 din 16 octombrie
2012 2012 2012 2012 2012 privind aprobarea Ghidului
solicitantului - conditii generale pentru
proiectele de tip grant si strategic pentru
implementarea Programului operational
sectorial “Dezvoltarea resurselor umane
2007-2013” (MO nr. 710 din 17 octombrie
2012)

♦ LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 177 din 18 octombrie 2012. 177 din 18 octombrie 2012. 177 din 18 octombrie 2012. 177 din 18 octombrie 2012. 177 din 18 octombrie 2012
pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
(MO nr. 712 din 18 octombrie 2012)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 6.000 din 15 octombrie. 6.000 din 15 octombrie. 6.000 din 15 octombrie. 6.000 din 15 octombrie. 6.000 din 15 octombrie
2012 2012 2012 2012 2012 privind aprobarea Metodologiei pentru
primirea la studii si scolarizarea cetatenilor

straini din state terte UE in invatamantul
de stat si particular acreditat din Romania
(MO nr. 722 din 24 octombrie 2012)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 633 din 14 septembrie 2012. 633 din 14 septembrie 2012. 633 din 14 septembrie 2012. 633 din 14 septembrie 2012. 633 din 14 septembrie 2012
pentru aprobarea structurii informatiilor
inscrise pe cardul national de asigurari
sociale de sanatate (MO nr. 729 din 29
octombrie 2012)

♦ HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 1.005 din 17. 1.005 din 17. 1.005 din 17. 1.005 din 17. 1.005 din 17
octombrie 2012 octombrie 2012 octombrie 2012 octombrie 2012 octombrie 2012 privind organizarea si
functionarea Garzii Nationale de Mediu (MO
nr. 729 din 29 octombrie 2012)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 5.625 din 31 august 2012. 5.625 din 31 august 2012. 5.625 din 31 august 2012. 5.625 din 31 august 2012. 5.625 din 31 august 2012
privind aprobarea Metodologiei de
organizare si desfasurare a concursului
pentru ocuparea posturilor didactice/
catedrelor vacante/rezervate in unitatile de
invatamant particular din invatamantul
preuniversitar (MO nr. 732 din 30 octombrie
2012)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 2.326 din 23 octombrie. 2.326 din 23 octombrie. 2.326 din 23 octombrie. 2.326 din 23 octombrie. 2.326 din 23 octombrie
2012 2012 2012 2012 2012 pentru aprobarea categoriilor de
cheltuieli eligibile efectuate in
implementarea proiectelor finantate in
cadrul Programului de cooperare
transnationala “Sud-Estul Europei” (MO nr.
734 din 31 octombrie 2012)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 2.712 din 24 octombrie. 2.712 din 24 octombrie. 2.712 din 24 octombrie. 2.712 din 24 octombrie. 2.712 din 24 octombrie
2012 2012 2012 2012 2012 pentru completarea Regulamentului
privind formarea specifica de coordonator
in materie de securitate si sanatate pe
durata elaborarii proiectului si/sau a
realizarii lucrarii pentru santiere temporare
ori mobile, aprobat prin Ordinul ministrului
muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.
242/2007 (MO nr. 734 din 31 octombrie 2012)

♦ LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 193 din 30 octombrie 2012. 193 din 30 octombrie 2012. 193 din 30 octombrie 2012. 193 din 30 octombrie 2012. 193 din 30 octombrie 2012
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea
si completarea Legii nr. 31/1990 privind
societatile comerciale (MO nr. 736 din 31
octombrie 2012)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 2.722 din 25 octombrie. 2.722 din 25 octombrie. 2.722 din 25 octombrie. 2.722 din 25 octombrie. 2.722 din 25 octombrie
2012 2012 2012 2012 2012 pentru stabilirea valorii nominale
indexate a unui tichet de masa pentru
semestrul II al anului 2012 (MO nr. 736 din
31 octombrie 2012)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 2.723 din 25 octombrie. 2.723 din 25 octombrie. 2.723 din 25 octombrie. 2.723 din 25 octombrie. 2.723 din 25 octombrie
2012 2012 2012 2012 2012 privind stabilirea valorii sumei lunare
indexate care se acorda sub forma de
tichete de cresa pentru semestrul II al
anului 2012 (MO nr. 736 din 31 octombrie
2012)
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CERERI

AUSTRIA
� Import în Austria, dorește cooperare

pe termen lung de produse farmaceutice:
* Ulei eteric (ulei de levănţică, ulei natural
de trandafiri, ulei de garoafe, ulei de lămâi
etc.); * uleiuri și unsori (măsline, migdale
etc.); * solvenţi: Acteon, de calitate
farmaceutică); * pulberi (acid salicilic de
calitate farmaceutică); * diferite produse
de îngrijire corporală; Produsele să fie în
conformitate cu specificaţiile din produsele
naturale corespunzătoare (5441)
� Caută exportatori de carne de vită,

lapte praf grăsime 1.5% si 25% si unt,
procente grăsime de 72.5% și 82.5%.
(5451)

CANADA

� Firma canadiană este interesată de
distribuţia de mobilier și ar prefera să
coopereze mai ales cu companiile din
România care au făcut deja export de
mobilă către Canada. (5464)

EMIRATELE ARABE UNITE

� Cherestea de molid și pin. (5455)
FRANŢA
� Uși din lemn, de interior și exterior,

complet finisate, din lemn masiv sau
placate (stejar, fag, cireș, nuc american,
etc.), pin sau MDF pictat sau patinat.
Produsele trebuie să corespundă normelor
europene. Firma franceză este specializată
în distribuţia de produse pentru construcţii.
(5442)
� Ferestre și uși din lemn și aluminiu

pentru activităţi de renovare, cantitate
minim 500 - 600 de ferestre și 50 - 60 de
uși. (5443)
�  Parteneriat pentru prelucrarea

industrială de piese forjate (hotel și alte
metale neferoase) (5450)
�  Firmă franceză specializată în

dezvoltarea de soluţii inovatoare pentru
industria alimentară, farmaceutica și
biotehnologii, dorește parteneriat pentru
proiectare și fabricare de vase sub presiune.
Sunt preferate întreprinderi de talie medie,
cu experienţă de producţie în industria de
tratare a apei sau alte activităţi similare
(5452)

�  Cutii din lemn pentru produse
cosmetice și alimentare. Dimensiunile
exterioare ale celor doua modele de cutii
sunt: 9x9x6 cm si 9x16x6 cm. Cantitate:
15.000 - 20.000 anual. (5457)
� Ferestre din PVC, lemn și aluminiu.

(5458)
� Solicită import de mobilier din lemn

pentru grădină - adăposturi, paravane,
chioșcuri, unelte de gradină, lamele pentru
terase, etc. Firma franceză este
specializată în distribuţia de produse și
soluţii de amenajare/decorare pentru
grădini, localizată în regiunea pariziană, dar
în proces de extindere și alte departamente
din Franţa. (5461).

GRECIA
�  Cherestea pentru construcţi i ,

dimensiuni: 75*75 - 4,80m & 6m; 100*25
- 3,6m & 6m. (5439)
� Cămăși bărbătești. (5445)
� Solicită cătină albă; scoarţă de salcie.

(5446)
� Carne de pui, pui întregi sau părţi,

proaspătă sau congelată. (5454)
ISRAEL
� Solicită importul de grătare din piatră

pentru grădină. (5440)
� Dorește să investească într-o fabrică

de acoperi r i  complexă. Pentru
determinarea nivelului investiţiei firma
dorește să identifice eventuali parteneri,
respectiv companii din România interesate
să colaboreze cu unitatea ce va fi înfiinţată.
Firma este cea mai importantă companie
din Israel în domeniul acoperir i lor
suprafeţelor metalice și plastice, efectuând
toate genurile de acoperiri, având și
certificări internaţionale. În Israel are
clienţi cele mai importante companii.
Domeniul: electronică, auto,fabrici de
strunjire/frezare, inclusiv cele din domeniul
apărării. (5444)

LETONIA
�  Dorește să importe produse

farmaceutice din România. (5453)
POLONIA
� En-gross-ist și distribuitor pe piaţa

poloneză și pieţele ţărilor vecine, firma
poloneză este interesată să importe din
România articole de sticlă pentru flori (vaze,
boluri, cilindrii) - calitate standard/
economic, inclusiv din sticlă reciclată (de

genul celor care se comercializează pe piaţa
olandeză) (5447)
� Firma poloneză este interesată să

importe din România, biscuiţi cu cacao
(diametru 77mm și grosime 4 mm) pentru
confecţionarea noului produs al firmei
“prăjitura cu îngheţată” (conform foto de pe
site-ul firmei). Firma poloneză este
producător și distribuitor de produse de
cofetărie și patiserie pe piaţa locală. (5449)
� Firma poloneză dorește să importe din

România stâlpi / araci din lemn de salcâm,
care se folosesc în viticultură, horticultură
sau pentru garduri. (5460)
�  Unul dintre cei mai importanţi

distribuitori de produse de cofetărie și
patiserie de pe piaţa poloneză - dorește să
importe din România produse de patiserie,
foietaj congelat și diverse prăjituri. (5463)

SPANIA
� Dorește import de carne de porc / rasa

MANGALICA. (5438)
� Reprezentanţii societăţii doresc să

colaboreze cu firme din România în vederea
comercializării și achiziţionării de confecţii,
texti le damă (haine, accesori i ,
încălţăminte) (5456)
� Reprezentanţii societăţii doresc să

colaboreze cu firme din România în vederea
comercializării și achiziţionării de textile:
haine de lucru și protecţie (5459)
� Firma este importator și distribuitor

de mobilier în Spania cu pondere în
Catalunia și în sudul Franţei, cu activitate
în domeniul distribuţiei de mobilier de peste
30 de ani. Solicită import:

1.. mobilier pentru restaurante și hoteluri:
scaune și mese, pe structură metalică și
placă melaminată ;

2. structuri metalice, componente pentru
mobilier;

3. plăci melaminate și componente
pentru mobilier;

4. mobilier divers.
Dorește reorientarea achiziţiilor spre

producători din Europa Centrală și de Est
și reducerea astfel a importului din China,
a mobilierului comercializat prin reţeaua
proprie de distribuţie. (5462)

TUNISIA
� Import de lemn. Firma dorește să fie

reprezentantul unei firme românești pentru
clienţii săi tunisieni (5448)


