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În perioada 21 - 25 ianuarie 2013, Camera de Comerţ

ş i Industrie Maramureş în cadrul Academiei de
Management pentru IMM-uri a organizat cursul de
“EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ŞI DE
COEZIUNE EUROPENE” - COD COR: 242213.

Prin organizarea acestui curs, Camera de Comerţ a venit
în întâmpinarea tuturor celor interesaţi să-şi dezvolte
competenţe în accesarea fondurilor structurale şi de
coeziune europene pentru finanţarea proiectelor proprii.

Cursul sa concentrat atât pe aspecte ce vizează
elaborarea cererilor de finanţare cât şi pe aspecte
referitoare la implementarea contractelor de finanţare.

Pe parcursul celor cinci zile de curs au fost abordate
subiecte privind scopul, principiile şi cadrul de intervenţie

al fondurilor structurale şi de coeziune europene, precum
şi metode de identificare, dezvoltare şi transpunere a unei
idei de proiect în formatul cadru al unei cereri de finanţare
utilizate pentru acordarea de fonduri europene. Astfel au
fost tratate teme referitoare la documentarea, pregătirea,
elaborarea şi integrarea unui proiect într-un program de
finanţare, inclusiv stabilirea cadrului instituţional necesar
pentru ca acesta să devină finanţabil printr-un program de
finanţare european.

În urma promovării examenului final, toţi cursanţii vor
primi certificate de absolvire cu recunoaştere naţională şi
vor fi capabili să pregătească elaborarea proiectului; să
se documenteze în vederea realizării proiectului; să
stabilească parteneriatele cât şi să elaboreze un proiect.

MODIFICĂRILE ADUSE REGLEMENTĂRILOR
CURŢII DE ARBITRAJ COMERCIAL MARAMUREŞ

DE CODEXUL ARBITRAL
În şedinţa din data de 18 decembrie

2012 Colegiul Camerei de Comerţ şi
Industrie Maramureş a aprobat Codexul
arbitral care cuprinde:

· Regulamentul Privind Organizarea şi
Funcţionarea Curţii de Arbitraj de pe lângă
Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş

· Regulile de Procedură Arbitrală ale Curţii
de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ
şi Industrie Maramureş

· Norme Privind Taxele şi Cheltuielile
Arbitrale

· Regulamentul Colegiului Curţii de
Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi
Industrie Maramureş.

Codexul arbitral aduce mai multe
modificări şi completări atât regulamentului
de organizare şi funcţionare, regulilor de
procedură, dar şi normelor privind taxele
arbitrale.

În ce priveşte Regulamentul de
organizare şi funcţionare acesta prevede
la art. 3: „Curtea de Arbitraj de pe lângă
CCI Maramureş este o instituţie permanentă
de arbitraj care organizează arbitrajul
instituţionalizat şi arbitrajul ad-hoc.”

Înscrierea în lista arbitrilor
Potrivit noilor reglementări înscrierea în

lista arbitrilor se face în baza unei cereri
scrise însoţită printre alte documente şi de
dovada studiilor superioare juridice şi de
recomandarea dată de un arbitru din Lista
arbitrilor.

Conducerea şi organizarea Curţii de
arbitraj de pe lângă CCI Maramureş

Conform noului regulament de organizare
şi funcţionare activitatea Curţii de Arbitraj
este coordonată de către un Colegiu alcătuit
din Preşedinte, Vicepreşedinte şi un
membru, aprobat pentru un mandat de 3
ani şi care poate fi reînnoit de Colegiul de
Conducere al Camerei, la propunerea
Preşedintelui acesteia.

Colegiul Curţii de Arbitraj îşi desfăşoară
activitatea pe baza unui Regulament
aprobat de Colegiul de Conducere al
Camerei, elaborat conform Regulamentului
Colegiului Curţii de Arbitraj Comercial
Internaţional de pe lângă Camera Naţională.

Totalitatea arbitrilor înscrişi în Lista de
arbitri constituie Plenul Curţii  de Arbitraj.

Plenul Curţ i i  de Arbitraj dezbate
informările Colegiului Curţii de Arbitraj, cu
privire la activitatea desfăşurată de acesta,
precum şi probleme de drept rezolvate
diferit de tribunalele arbitrale.

Conducerea şi coordonarea activităţii era
realizată potrivit vechiului regulament de
organizare şi funcţionare de către Preşedinte
Curţ i i , de vicepreşedinte în l ipsa
preşedintelui.

Desemnarea arbitrilor
Potrivit Codexului arbitral desemnarea

arbitrilor în arbitrajul instituţionalizat se face
de către autoritatea de nominare care
este Preşedintele Curţii sau in lipsa lui
Vicepreşedintele Curţii, iar în arbitrajul ad-
hoc părţile au dreptul să desemneze arbitri
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Fondul Monetar
Internaţional

Partea I

Fondul Monetar Internaţional este o
instituţie financiară internaţională care a fost
creată în urma Conferinţei Naţiunilor Unite
de la Bretton-Woods (SUA), cu sediul la
Washington. Statutul acestei instituţii, a fost
adoptat la 22 iulie 1944, în urma Conferinţei
Monetare şi Financiare Internaţionale de la
Bretton-Woods, la care au participat 45 de
state şi a intrat în vigoare la 27 decembrie
1945. Statutul Fondului Monetar împarte
membrii în două categorii şi anume: membri
de origine (ţările care au participat la
Conferinţa de la Bretton-Woods din iulie 1944)
şi alţi membri care au aderat la FMI după
data de 31 decembrie 1945.
Ţările membre FMI au următoareleŢările membre FMI au următoareleŢările membre FMI au următoareleŢările membre FMI au următoareleŢările membre FMI au următoarele
· drepturidrepturidrepturidrepturidrepturi: să efectueze tranzacţii şi

operaţii cu Fondul Monetar Internaţional, să
cumpere sume în valute liber utilizate sau in
DST – Drepturi Speciale de Tragere, în schimbul
unor sume în moneda naţională în vederea
echilibrării balanţei de plăţi, să participe la
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adoptarea deciziilor în cadrul FMI, să primească
alocări de DST, să adere la banca Internaţională
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD).

· obligaţii cu titlu general: obligaţii cu titlu general: obligaţii cu titlu general: obligaţii cu titlu general: obligaţii cu titlu general: să furnizeze
date economice şi financiare necesare derulării
operaţiunilor cu Fondul, să elimine restricţiile în
domeniul plăţilor şi transferurilor pentru
tranzacţiile internaţionale curente, să elimine
practicile monetare discriminatorii, să asigure,
la cerere, convertibilitatea sumelor în moneda
proprie deţinute de celelalte state.

Resursele FMI sunt constituite din cotele-părţi
depuse de statele membre.

Mărimea cotei de participare la resursele
Fondului a fost stabilită iniţial, în dolari americani,
în funcţie de dimensiunea economică a ţării
respective în cadrul economiei mondiale, şi anume:
2% din venitul naţional brut, 5% din rezervele
de aur şi de dolari, 10% din media importului,
10% din variaţia maximă a exportului, suma
majorată cu ponderea exportului în venitul
naţional.

De mărimea cotelor-părţi depinde puterea de
vot a membrilor FMI, deoarece numărul de voturi
atribuit unui stat este proporţional cu capitalul
subscris de acesta la Fond. Indiferent de mărimea
cotei-parte, o ţară membră dispune de 250 de
voturi, la care se adaugă câte un vot suplimentar
pentru fiecare parte din cota sa echivalentă cu
100.000 DST

Potrivit statutului iniţial, cota parte trebuie
vărsată în aur(25% din cotă) şi în moneda
naţională, astfel: partea vărsată în aur Ea poate
fi vărsată la alegere în DST sau valute acceptate
de Fond; partea vărsată în moneda naţională
reprezintă diferenţa până la completarea cotei
parte, de regulă 75%.

Vărsămintele în moneda naţională a unei ţări
sunt reflectate în conturile deschise pe seama
Fondului la Banca Centrală a ţării membre.

În urma reuniunii anuale a membrilor FMI din
luna septembrie 1997 s-a luat decizia majorării
cu 45% a cotelor ţărilor membre şi a unei noi
alocări de DST.

Preocupările şi funcţiile FMI sunt legate atât
de asigurarea echilibrului valutar al ţărilor
membre cât şi de administrarea Sistemului
Monetar Internaţional. De asemenea, obiectivele
FMI vizează susţinerea expansiunii şi a creşterii
echilibrate a comerţului internaţional şi

promovarea dezvoltării economice a ţărilor
lumii. Fiecare ţară membră este chemată să
implementeze politici economice şi financiare care
să asigure creşterea economică în condiţii de
stabilitate a preţurilor şi să elimine factorii care
perturbă echilibru financiar şi valutar. Aceste
obiective ale FMI se realizează prin următoarele
funcţii:

a) supravegherea politicilor cursurilor valutare
practicate de ţările membre şi adoptarea unor
principii specifice în vederea orientării ţărilor
membre spre astfel de politici

b) acordarea de asistenţă tehnică ţărilor
membre, în domenii diverse, cum sunt politicile
fiscale şi monetare, balanţa de plăţi externe,
sistemul bancar, trimiterea, în ţările membre,
de specialişti în domeniile de expertiză ale FMI,
asigurarea de consultanţă în domeniul politicilor
valutare şi fiscale, susţinerea creării unor instituţii
financiare

c) acordarea de asistenţă financiară ţărilor
care se confruntă cu dificultăţi în echilibrarea
balanţei de plăţi

România a devenit membru cu drepturiRomânia a devenit membru cu drepturiRomânia a devenit membru cu drepturiRomânia a devenit membru cu drepturiRomânia a devenit membru cu drepturi
depline al FMI prin vărsarea cotei saledepline al FMI prin vărsarea cotei saledepline al FMI prin vărsarea cotei saledepline al FMI prin vărsarea cotei saledepline al FMI prin vărsarea cotei sale
de participare, la 15 decembrie 1972,de participare, la 15 decembrie 1972,de participare, la 15 decembrie 1972,de participare, la 15 decembrie 1972,de participare, la 15 decembrie 1972,
România devenind în acel moment al 125-România devenind în acel moment al 125-România devenind în acel moment al 125-România devenind în acel moment al 125-România devenind în acel moment al 125-
lea stat membru al FMIlea stat membru al FMIlea stat membru al FMIlea stat membru al FMIlea stat membru al FMI. După aderarea sa la
Fond, România a participat activ, în perioada 1972-
1974, la lucrările Comitetului celor 20 pentru
reforma sistemului monetar, iar în perioada 1974-
1976 la lucrările Comitetului interimar pentru
modificarea statutului FMI.

Cota-parte de participare a României la Fond
a fost de 1.030,2 milioane DST, care a reprezentat
0,48% din total Fond. Vărsarea acestei cote i-a
conferit ţării noastre un număr de 10.552 voturi,
reprezentând 0,49% din total. Astfel, România
deţine un număr de voturi corespunzător cotei
sale de participare, iar acest drept de vot se
exercită prin intermediul unui grup format din
12 ţări, grup condus de reprezentantul Olandei,
care reprezintă şi interesele ţării noastre în
consiliul Executiv al FMI; dreptul de aderare la
BIRD şi la filialele sale.

România contribuie la luarea deciziilor în cadrul
Consiliului Guvernatorilor al FMI prin guvernatorul
BNR şi ministrul finanţelor, care îndeplineşte funcţia
de guvernator supleant. România dispune în
prezent de disponibilităţi la FMI care pot fi trase
în urma unor acorduri stand-by, tragerile fiind

posibile în limitele implementării programelor
de reformă convenite cu Fondul.

În urma aderării la FMI, România aÎn urma aderării la FMI, România aÎn urma aderării la FMI, România aÎn urma aderării la FMI, România aÎn urma aderării la FMI, România a
obţinut următoarele drepturi: obţinut următoarele drepturi: obţinut următoarele drepturi: obţinut următoarele drepturi: obţinut următoarele drepturi: dreptul de a
obţine credite în regim normal sau ca facilităţi.
Începând cu anul 1990, România a beneficiat de
facilităţi sub forma tragerilor curente, acordurilor
stand-by, finanţărilor compensatorii şi a
facilităţilor de transformare sistemică; dreptul
de a obţine credite în monedele altor ţări
membre sau în DST din resursele generale ale
Fondului, în schimbul unor sume în moneda
naţională, în condiţii mult mai avantajoase decât
cele ale pieţei; dreptul de alocări de DST în cazul
unor noi emisiuni de DST; dreptul de participare
la luarea deciziilor în cadrul FMI.

În urma aderării la FMI, ţara noastrăÎn urma aderării la FMI, ţara noastrăÎn urma aderării la FMI, ţara noastrăÎn urma aderării la FMI, ţara noastrăÎn urma aderării la FMI, ţara noastră
ş i-a asumat o serie de obligaţ i i , ş iş i-a asumat o serie de obligaţ i i , ş iş i-a asumat o serie de obligaţ i i , ş iş i-a asumat o serie de obligaţ i i , ş iş i-a asumat o serie de obligaţ i i , ş i
anume:anume:anume:anume:anume:

- subscrierea şi vărsarea cotei-parte de capital
- convenirea cu FMI a unui curs reprezentativ

al leului faţă de dolarul american
- să nu aplice restricţii asupra efectuării

plăţilor curente în relaţiile economice
internaţionale

- să se consulte cu FMI şi să colaboreze cu
celelalte ţări membre

- să furnizeze informaţii cu caracter
economic şi financiar privitoare la deţinerile
oficiale de aur şi de mijloacele de plată
internaţionale, evoluţia importurilor şi a
exporturilor, balanţa de plăţi, investiţiile străine,
cursul de schimb şi altele

Începând cu 1972, ţara noastră aÎncepând cu 1972, ţara noastră aÎncepând cu 1972, ţara noastră aÎncepând cu 1972, ţara noastră aÎncepând cu 1972, ţara noastră a
încheiat până în prezent cu Fondulîncheiat până în prezent cu Fondulîncheiat până în prezent cu Fondulîncheiat până în prezent cu Fondulîncheiat până în prezent cu Fondul
Monetar Internaţional 10 acorduri stand-Monetar Internaţional 10 acorduri stand-Monetar Internaţional 10 acorduri stand-Monetar Internaţional 10 acorduri stand-Monetar Internaţional 10 acorduri stand-
by, ca suport financiar al programelorby, ca suport financiar al programelorby, ca suport financiar al programelorby, ca suport financiar al programelorby, ca suport financiar al programelor
economice.economice.economice.economice.economice.

„Epoca FMI”, în România, înainte de decembrie
1989 se poate împărţi în 3 etape, care sunt legate
de celei trei acorduri stand-by.

Prima etapă, între 1972 şi 1977 s-a caracterizat
prin relaţii „cordiale” în care FMI nu a ridicat
nivelul condiţionărilor decât în limita unui
parteneriat, elaborându-se programe de dezvoltare
benefice pentru România, cu menţiunea că nu s-
au abordat domeniile industriale de ultimă oră,
decât într-o măsură foarte mică. Oricum progresul
a fost vizibil, reflectându-se şi în nivelul de trai.

Cea de-a doua etapă a fost între 1977 şi 1981
şi a marcat primele dezacorduri în relaţiile cu
FMI, pe fondul crizelor declanşate în lumea

Continuare în pag. a  5-a
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MODIFICĂRILE ADUSE REGLEMENTĂRILOR CURŢII DE ARBITRAJ COMERCIAL
MARAMUREŞ DE CODEXUL ARBITRAL

sau de a stabili modalităţile prin care aceştia sunt nominalizaţi
Judecarea cererii de recuzare a arbitrilor
Noile Reguli de procedură arbitrală prevăd la art. 21, alin 2 că

cererea de recuzare se soluţionează de tribunalul arbitral, fără
participarea arbitrului recuzat, acesta fiind înlocuit de un membru
al Colegiului stabilit de Preşedintele sau Vicepreşedintele Curţii
de Arbitraj.

Conform noilor prevederi: în termen de 3 zile de la data
constituirii tribunalului arbitral, Preşedintele sau Vicepreşedintele
Curţii de Arbitraj fixează termen de arbitrare pentru data când
părţile vor fi citate. Termenul nu poate fi mai mic de 30 de zile
de la data expedierii citaţiilor către părţi.

Constituirea tribunalului arbitral
Noile reguli de procedură arbitrală statuează că tribunalul arbitral

este constituit în termen de trei zile de la desemnarea arbitrilor/
supraarbitrilor, acceptată de către aceştia prin semnarea
Actului de misiune.

Completarea sentinţei arbitrale
Potrivit noilor reguli de procedură arbitrală dacă prin sentinţa

dată tribunalul arbitral a omis să se pronunţe asupra unui capăt
de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe
sau incidentale, se poate cere completarea sentinţei în termen
de 15 zile de la data primirii ei.

Reducerea taxelor arbitrale
Actuala reglementare prevede că în situaţia în care reclamantul

şi-a retras cererea de arbitrare mai înainte de emiterea citaţiilor
pentru primul termen de înfăţişare se restituie 50 % din taxa
arbitrală.

Noile Reguli privind taxele şi cheltuielile arbitrale prevăd că, în
cazul în care, ca urmare a împăcării părţilor sau a renunţării la
arbitrare, litigiul încetează la prima zi de înfăţişare, taxa arbitrală
se restituie în proporţie de 25%.

Actuala reglementare statuează că atunci când tribunalul arbitral
pronunţă o hotărâre prin care se constată necompetenţa tribunalului
arbitral, taxa arbitrală se restituie în proporţie de 50%.

Noile norme stabilesc că cererile privind declararea nulităţii,
anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic
patrimonial se taxează cu dublul taxei arbitrale minime.

Noile Reguli privind taxele şi cheltuielile arbitrale stabilesc şi
taxe noi după cum urmează:

- Cererile pentru recuzarea unui arbitru se taxează cu taxa
arbitrală minimă.

- Cererile pentru eliberarea de certificate privind situaţia unor
litigii arbitrale se taxează cu 10% din taxa arbitrală minimă, în
echivalentul în lei din ziua plăţii.

- Cererile de competenţa tribunalului arbitral, neprevăzute de
dispoziţiile de mai înainte, se taxează cu dublul taxei arbitrale
minime.

În arbitrajul ad-hoc, taxa datorată este 70% din taxa percepută
pentru soluţionarea litigiului prin arbitraj instituţionalizat şi se achită
în la data depunerii cererii, onorariile arbitrilor fiind plătite de
părţi.

Urmare din pag. 1
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capitalistă, în special din cauza renunţării de către
Statele Unite la acoperirea în aur a dolarului
(1973) şi a aşa-numitei crize energetice începută
în 1975 prin explodarea preţului petrolului şi a
derivatelor sale.

Perioada s-a caracterizat prin obligativitatea
impusă de Fond, a introducerii primelor
raţionalizări la alimente (zahăr şi ulei ş.a.), care
se manifestă prin apariţia primelor tensiuni
sociale.

În cea de-a treia etapă, 1981-1989, relaţiile cu
FMI s-au răcit, România încercând să scape de
toţi creditorii printr-o plată forţată a datoriilor
externe ceea ce nu a convenit finanţatorilor/
creditorilor. A fost cea mai gravă criză din istoria
postbelică a României, criză care a însemnat o
perioadă de mari lipsuri în consum şi
aprovizionarea sectorului productiv al economiei
şi al populaţiei. În 9 ani a fost lichidată toată
datoria de 10 miliarde de dolari, care trebuia
achitată în 25 de ani. S-a exportat tot ce se
putea exporta şi, practic nu s-a mai importat
nimic. România a intrat în incapacitate de plată
în 1982, pentru prima oară după 50 de ani. Criza
s-a generalizat, trecându-se la un program de
austeritate, caracterizat prin cvasidispariţia
produselor industriale, de consum, alimentare etc.
de pe piaţa internă.

În această ultimă fază s-a stopat orice începere
de noi investiţii industriale, continuându-se doar
cele începute, care erau deja de nivel „coreean”,
însă fără nici o dotare externă, ceea ce în multe
cazuri le-a făcut ineficiente şi neproductive.

În martie 1989, România a terminat de achitat
toate datoriile externe, dar cu ce sacrificii. Relaţiile
României cu FMI au fost îngheţate. Putem spune
că a avut loc o adevărată ruptură, cu toate că
România nu s-a retras din FMI, rămânând în
continuare membrul al Fondului, cu drepturi
depline.

După anul 1990, relaţiile României cu FMI au
fost reluate, ca urmare a noilor politici economice
duse de autorităţile române. Începând cu anul
1991 a fost deschisă o reprezentanţă permanentă
a FMI la Bucureşti, care a desfăşurat o gamă
dezvoltată de activităţi în scopul asigurării
implementării de către autorităţile române a
recomandărilor de politică economică ale
Fondului. Astfel, ca România să nu mai aibă
programe proprii de guvernare, ci doar traduceri

din engleză a memorandumurilor FMI, care au
devenit obligatorii pentru guvernele aflate la
conducere.

Astfel, singurul bun esenţial pe care l-am
câştigat după decembrie 1989, democraţia, nu
mai are nicio valoare, atât timp cât între vot,
platforme electorale şi program de guvernare nu
mai există nicio legătură. Votezi pe cine vrei şi
guvernează cine şi mai ales cum „trebuie”. Mai
precis sau clar, adică aşa cum vreau FMI, UE şi
BM. După 1990, România a încheiat nouă acorduri
cu FMI, primind de cele mai multe ori numai
prima tranşă. Diferenţele semnificative dintre
cuantumul creditului aprobat şi suma trasă efectiv
s-au datorat atât condiţiilor severe impuse de
Fond la acordarea noilor tranşe din Acord, cât şi
nerespectării de către România a angajamentelor
asumate.

Primul Acord Stand-by a fost încheiat cu Fondul
pe o durată de 12 luni şi a fost aprobat în timpul
guvernării Petru Roman, la 11 aprilie 1991, pentru
un volum total de 380,5 milioane DST. El a avut
drept scop accelerarea reformei economice,
proces demarat în 1990, şi a fost orientat în
special pe reforma sistemului financiar-bancar şi
conturarea unui cadru legislativ şi instituţional
specific economiei de piaţă.

Memorandumul încheiat cu Guvernul român
viza: liberalizarea preţurilor, eliminarea
dobânzilor real-negative, reducerea inflaţiei,
instituirea unor impozite şi taxe corelate cu
veniturile încasate, devalorizarea cursului de
schimb şi introducerea unei rate de schimb
flotante ş.a. Efectele acestui Acord au fost
următoarele: consumul de materii prime şi
energie în condiţiile de piaţă a fost încurajat în
continuare, ritmul economisirii şi al investiţiilor
interne a scăzut, volumul producţiei şi-a continuat
declinul, rata de schimb oficială a leului faţă de
dolarul american a fost supraevaluată, iar
investiţiile străine directe au început să-şi facă
prezenţa, în dauna celor publice ale statului
român. Aceste efecte au fost resimţite de
populaţie, ducând la proteste sociale multiple,
culminând cu protestele minerilor din august –
septembrie 1991. Acţiunea revendicativă a acestora
a dus la ceea ce s-a numit „a patra mineriada”
din 25 septembrie 1991, ce s-a finalizat cu demisia
Guvernului Petru Roman.

Al doilea Acord a fost tot un aranjament Stand-
by pe 10 luni, aprobat pe data de 29 mai 1992,

în timpul guvernării Stolojan, pentru 314 milioane
DST, care a inclus încă o facilitate de finanţare
compensatorie pentru importul de ţiţei. Al doilea
aranjament a avut ca obiective încheierea mişcării
corective a preţurilor şi liberalizarea cursului de
schimb al leului, diminuarea inflaţiei, menţinerea
deficitului bugetar la un nivel ce poate fi finanţat
fără consecinţe inflaţioniste, stoparea declinului
economic şi redresarea poziţiei externe a ţării
prin ameliorarea situaţiei balanţei de plăţi externe
şi creşterea rezervelor valutare. La fel ca şi în
cazul primului aranjament, şi în cadrul celui de-
al doilea au fost respectate obiectivele cantitative
doar în primele trei trimestre de aplicare.

Chiar dacă programul nu a fost pe „deplin
îndeplinit”, consecinţele sale au fost catastrofale.
Efectul cel mai important în această perioadă l-
a constituit creşterea inflaţiei (deci şi a
preţurilor). Preţurile de consum ale populaţiei
au înregistrat cea mai accentuată creştere. Preţurile
au crescut exploziv în luna mai 1993, când rata
inflaţiei a ajuns la 30,4% o dată cu eliminarea
ultimei tranşe de subvenţii bugetare pentru unele
mărfuri şi servicii destinate consumului populaţiei.
În a doua parte a anului 1993, inflaţia a fost
întreţinută de acţiunea succesivă a mai multor
factori, respectiv - înlocuirea impozitului pe
circulaţia mărfurilor cu TVA şi liberalizarea
adaosului comercial (la 1 iulie 1993), corectarea
preţurilor la energie cu diferenţele rezultate din
deprecierea cursului de schimb, creşterea accizelor
încasate pentru băuturile alcoolice, tutun şi alte
produse considerate de lux. Rata inflaţiei în
decembrie 1993, faţa de decembrie 1992 a fost
de 29,5%, iar rata medie lunară de 12,1%, faţă
de 9,6% în 1992.

Al treilea Aranjament Stand-by cu FMI a fost
semnat pe data de 11 mai 1994, în timpul
guvernării Văcăroiu, pentru 301,5 milioane DST.
Măsurile de reformă au continuat vizând, în mare,
aceleaşi obiective, nefinalizate în Acordul anterior.
Efectele au continuat în aceeaşi direcţie de
dezechilibre la nivelul macroeconomiei. Prima
parte a anului a fost marcată de influenţa
deprecierii accelerate a cursului de schimb, în
aşteptarea unificării şi liberalizării cursului de
schimb din luna aprilie, precum şi de eliminarea
controlului asupra preţurilor la carne din luna
martie. La sfârşitul anului, preţurile de consum
au fost mai mari faţă de decembrie 1993 cu
61,7%, iar tata medie a inflaţiei a fost de 4,1%

În 1995 a început privatizarea de masă

Continuare în pag. a  6-a
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Tendinţele generale ale dezvoltării social-economice a Republicii Belarus în anul 2012
Dezvoltarea economiei în 2012 se

caracterizează prin următorii parametri deparametri deparametri deparametri deparametri de
cantitate ş i  calitatecantitate ş i  calitatecantitate ş i  calitatecantitate ş i  calitatecantitate ş i  calitate.

Creşterea PIB PIB PIB PIB PIB de 101,5% faţă de anul
2011.

În cadrul coridorului de prognoză (106 -
107%) este susţinut ritmul de creştere a
producţ iei industriale producţ iei industriale producţ iei industriale producţ iei industriale producţ iei industriale (105,7%) în
principal datorită industriei prelucrătoare.

Cele mai înalte ritmuri de creştere s-au
înregistrat în industria chimică (119,6%),
produsele petroliere (117,2%), mijloacele de
transport (114,9%), producţia farmaceutică
(110,2%), producţia de echipamente
electrice (106,2%), produsele din cauciuc şi
mase plastice (106,1%), produsele
alimentare (104,6%), producţia metalurgică
(104,5%), încălţămintea (101,9%), celuloza
şi hârtia (100,8%).

Astfel ponderea produselorponderea produselorponderea produselorponderea produselorponderea produselor
inovatoare inovatoare inovatoare inovatoare inovatoare în totalul general de produse
livrate s-a mărit şi a fost de 17,9% (prognoza
fiind de 13,5-14,5%).

Ritmul productivităţii agricole Ritmul productivităţii agricole Ritmul productivităţii agricole Ritmul productivităţii agricole Ritmul productivităţii agricole a fost
de 106,1% depăşind parametrii prognozaţi
(104-105%).

Investiţiile în capitalul fix Investiţiile în capitalul fix Investiţiile în capitalul fix Investiţiile în capitalul fix Investiţiile în capitalul fix s-au redus
cu 9,8% în comparaţie cu anul 2011 ca
rezultat al scăderii volumului costrucţiei de
locuinţe.

Indicatorii financiari seIndicatorii financiari seIndicatorii financiari seIndicatorii financiari seIndicatorii financiari se
caracterizează caracterizează caracterizează caracterizează caracterizează prin creşterea veniturilor
şi a profiturilor din valorificarea produselor
şi serviciilor, creşterea venitului net, a
rentabilizării vânzărilor, atât în industrie
(11,5%), cât şi în agricultură (13,8%), de
asemenea, se caracterizează prin scăderea
numărului de organizaţii cu pierderi (cu
4,5%).

În sfera socială  În sfera socială  În sfera socială  În sfera socială  În sfera socială  se menţine situaţia
stabilă pe piaţa muncii, nivelul şomajului la

sfârşitul lunii decembrie 2012, fiind de 0,5%
din populaţia activă economic.

Creşterea veniturilor reale aleveniturilor reale aleveniturilor reale aleveniturilor reale aleveniturilor reale ale
populaţiei populaţiei populaţiei populaţiei populaţiei cu 21% (faţă de prognoza de 3-
3,5%) a contribuit la creşterea comerţuluicomerţuluicomerţuluicomerţuluicomerţului
cu amănuntul cu amănuntul cu amănuntul cu amănuntul cu amănuntul prin toate canalele 2 de
realizare (prin creşterea preţurilor depreţurilor depreţurilor depreţurilor depreţurilor de
consum consum consum consum consum cu 21,8% faţă de nivelul lunii
decembrie 2011).

Tendinţe pozitive se observă în comerţulcomerţulcomerţulcomerţulcomerţul
exterior. exterior. exterior. exterior. exterior. În anul 2012 soldul comerţuluisoldul comerţuluisoldul comerţuluisoldul comerţuluisoldul comerţului
exterior de mărfuri şi servicii exterior de mărfuri şi servicii exterior de mărfuri şi servicii exterior de mărfuri şi servicii exterior de mărfuri şi servicii (conform
metodologiei balanţei de plăţi) a fosta fosta fosta fosta fost
pozitiv la nivelul a 2,9 mlrd. USDpozitiv la nivelul a 2,9 mlrd. USDpozitiv la nivelul a 2,9 mlrd. USDpozitiv la nivelul a 2,9 mlrd. USDpozitiv la nivelul a 2,9 mlrd. USD
(prognoza fiind de 1,5 mlrd. USD). Raportul
sold faţă de PIB a fost de 4,6% (faţă de
prognoza de 2,3-2,7%).

S-a obţinut o creştere a importului
(102,5%), iar ritmul exportului deritmul exportului deritmul exportului deritmul exportului deritmul exportului de
mărfuri ş i  servicii a fost de 111,4%mărfuri ş i  servicii a fost de 111,4%mărfuri ş i  servicii a fost de 111,4%mărfuri ş i  servicii a fost de 111,4%mărfuri ş i  servicii a fost de 111,4%.

Comparativ cu anul 2011 soldul s-asoldul s-asoldul s-asoldul s-asoldul s-a
îmbunătăţ it cu 4,1 mlrd. USD îmbunătăţ it cu 4,1 mlrd. USD îmbunătăţ it cu 4,1 mlrd. USD îmbunătăţ it cu 4,1 mlrd. USD îmbunătăţ it cu 4,1 mlrd. USD prin
asigurarea balanţei pozitive atât înînînînîn
comerţul cu mărfuricomerţul cu mărfuricomerţul cu mărfuricomerţul cu mărfuricomerţul cu mărfuri, cât şi cu serviciicu serviciicu serviciicu serviciicu servicii.

Creşterea exporturilor de mărfuri cu 4,6
mlrd. USD este condiţionat, în primul rând,
de creşterea volumului de livrări acreşterea volumului de livrări acreşterea volumului de livrări acreşterea volumului de livrări acreşterea volumului de livrări a
produselor beloruse produselor beloruse produselor beloruse produselor beloruse produselor beloruse cu 10,6% fără
modificarea preţurilor la export. Ca urmare,
volumurile fizice ale exportului mărfurilor
energetice au crescut cu 9,5%, a altora
intermediare cu 11,1%, a celor investiţionale
cu 14,5%, alimentare cu 25,7%. În acelaşi
timp se observă scăderea volumurilor fizice
de mărfuri nealimentare de consum cu 5%.

Au fost atrase investiţii străine directeinvestiţii străine directeinvestiţii străine directeinvestiţii străine directeinvestiţii străine directe
pe o bază netă în valoare de 1,4 mlrd. USD.

Îmbunătăţirea situaţiei comerţului exterior
a fost însoţită de o însemnată depăşire a
ofertei de valută străină faţă de cererea pe
piaţa internă. Acest factor împreună cu

intrarea celei de-a treia tranşe din creditul
acordat de Fondul Anticriză al Eurasian
Economic Community în sumă de 440 mln.
USD au permis creşterea rezervelor derezervelor derezervelor derezervelor derezervelor de
valută în aur valută în aur valută în aur valută în aur valută în aur (conform metodologiei FMI)
până la 8,1 mlrd. USD în echivalent. Astfel,
Republica Belarus şi-a îndeplinit în totalitate
obligaţiile interne şi externe în valută străină.

Bugetul consolidat Bugetul consolidat Bugetul consolidat Bugetul consolidat Bugetul consolidat este îndeplinit cu
profit 0,5% din PIB.

Reducerea disbalanţei în comerţul exterior
ca rezultat al politicilor echilibrate
macroeconomice, monetare şi fiscale slujeşte
dinamicii stabile a cursului de schimbdinamicii stabile a cursului de schimbdinamicii stabile a cursului de schimbdinamicii stabile a cursului de schimbdinamicii stabile a cursului de schimb
a valutei naţ ionale.a valutei naţ ionale.a valutei naţ ionale.a valutei naţ ionale.a valutei naţ ionale.

Stabilitatea în sfera monetară şi de
creditare, la rândul său, a permis trecerea
treptată la politica de reducere a rateireducere a rateireducere a rateireducere a rateireducere a ratei
de refinanţare de refinanţare de refinanţare de refinanţare de refinanţare (de la 45% la 30% (în
vigoare de la 12 septembrie 2012). În acest
fel toate băncile asigură îndeplinirea
normativelor în privinţa lichidităţii şi
suficienţei capitalului, se observă o creştere
a depozitelor bancare, în ruble, ale populaţiei.

În general, creşterea economică în anul
2012 este asigurată în condiţii de
îmbunătăţire a parametrilor macroeconomici
ai balanţei externe şi interne, de încetinire a
intensităţii proceselor inflaţionale şi de
obţinere a unui sold pozitiv în comerţul
exterior.

În anul 2012 ratingurile creditelor suverane
Republicii Belarus au fost:

„B-„ de Standard & Poor’s (din februarie
2012 prognoza a fost ridicată de

la „negativă” până la „stabilă”);
„B3” de Moody’s Investors Service

(prognoză “negativă”).

(Ambasada Republicii Belarus în România -
Comunicat de presă)
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(„cuponiada”) ce a condus la
distrugerea economiei româneşti ca
urmare a jafului organizat şi condus
politic şi a distrugerii legăturilor
economice pe verticală şi pe
orizontală existente anterior, aflate
în organizarea centralelor şi
complexelor industriale.

Al patrulea Acord Stand-by cu FMI
a fost aprobat pe data de 22 aprilie
1997, sub guvernarea Victor Ciorbea,
pe o perioadă de 13 luni şi pentru
301,5 milioane DST. Programul
economic viza liberalizarea pieţei
valutare şi a preţurilor utilităţilor,

menţinerea deficitului bugetar la un
nivel rezonabil (4,5%) ş .a.
Consecinţele au fost dezastruoase.
S-au înregistrat cele mai slabe
performanţe atât la nivel micro, cât
mai ales macroeconomic. Situaţia
socio-economică a devenit, din
tensionată, explozivă.

În anul 1998, Guvernul Ciorbea,
depăşit de situaţie, a fost înlocuit
cu Guvernul Radu Vasile. Schimbarea
nu a produs nimic pozitiv, astfel că,
în a doua jumătate a anului 1998,
mişcările de protest sociale s-au
amplificat. În minerit, la cererea FMI,
fără nici o justificare economică, se
intenţiona închiderea unor mine.

Reacţia sindicatelor a fost promptă,
acestea opunându-se categoric.
Nefiindu-le luate în seamă
revendicările şi argumentele, minerii
din Valea Jiului au declanşat greva
generală la începutul anului 1999.
Lovindu-se de refuzul autorităţilor
de a sta de vorbă cu ei, minerii au
plecat în marş spre Bucureşti.
Bucurându-se de sprijinul populaţiei
de pe traseu, minerii au continuat
marşul chiar şi în condiţiile opoziţiei
forţelor de represiune masate în
zonă. Constrâns să dialogheze cu
protestatarii, Radu Vasile a semnat
aşa-numită „pace de la Cozia”, în
urma negocierilor cu reprezentanţii

sindicali. „Pacea” n-a durat decât trei
săptămâni, Guvernul trecând la
represalii împotriva celor care au
îndrăznit să se opună aplicării
sarcinilor trasate de FMI Guvernului
Român. Miron Cozma, conducătorul
mişcării minerilor, considerat
principalul responsabil, a fost
arestate şi condamnat la 18 ani de
închisoare. Al cincilea Acord Stand-
by cu FMI a fost aprobat pe data de
5 august 1999 pentru a sumă de 400
de milioana DST, semnat de Guvernul
Radu Vasile, dar aplicat de însuşi
guvernatorul BNR, Mugur Isărescu,
devenit prim-ministru la 22
decembrie 1999. Nici acest Acord nu
s-a finalizat conform acordurilor
încheiate.
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Prezentare proiect
“EUROPEAN-JOBGUIDE CROSS-CARPATHIA”

(HUSKROUA/0901/106)

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE MARAMUREŞ în calitate de Beneficiar implementează, începând cu 3
ianuarie 2011, în cadrul Programului „Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENPI Cross-border Cooperation Programme
2007-2013”, call for proposals reference number: HUSKROUA/0901, proiectul cu titlul „EUROPEAN-JOBGUIDE CROSS
CARPATHIA”, număr de identificare al contractului: HUSKROUA/0901/106.

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

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

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

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

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

Durata proiectului: 28 de luni, în perioada 03 ianuarie 2011 – 02 mai 2013
Parteneri:

Beneficiar: CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE MARAMUREŞ (România)
Parteneri: CAMERA DE COMERT şi INDUSTRIE BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN (Ungaria)

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

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

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la: tel. 0262-221510, 0728-233908, fax 0262-225794
sau e-mail cci_mm@ccimm.ro, persoane de contact: Maria Morcovescu, Florentin Tuş, Bogdan Legănaru.

www.europe-job.eu
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Rezolvarea situaţiei POSDRU este amânată,
autorităţile oferă soluţii puţine şi tardive;

beneficiarii, aproape de insolvenţă

Prin scrisoarea deschisă adresată în data
de 18.01.2013, primului-ministru Victor
Ponta şi miniştrilor implicaţi în implementarea
POSDRU, Consiliul de Coordonare
Naţională a Pactelor Regionale pentru
Ocupare şi Incluziune Socială pune la
dispoziţia autorităţilor centrale un document
de analiză şi o serie de propuneri concrete
pentru redresarea Programului bazate pe
analiza măsuri lor administrative ale
autorităţilor române aplicate după primele
2 documente de poziţie publicate în
toamna anului 2012 de către PROIS NV
şi Consiliului de Coordonare Naţională a
Pactelor Regionale Pentru Ocupare şi
Incluziune Socială.

Principalele probleme pe care le
întâmpină în continuare beneficiarii de
finanţare prin POSDRU sunt:

„Întârzierile în procesarea şi plata cererilor
de rambursare, numeroasele abuzuri din
partea autorităţilor de management, care
uzează constant de practica modificării
regulilor în timpul jocului, lipsa de
transparenţă a deciziilor care afectează
cadrul de implementare a proiectelor, şi care
generează reglementă r i haotice ş i
alambicate, şi cultura organizaţională precară
la nivelul administraţiei Programului,
caracterizată prin birocraţie, comunicare
unidirecţ ională ş i  refuzul asumă r i i
răspunderii.”

Pericole
În lipsa unor măsuri concrete şi coerente,

există un real pericol de blocare sau sistare
a celor aproape 2500 de proiecte aflate
în derulare, ceea ce ar duce la pierderea a
peste 20000 de locuri de muncă,
distrugerea întregului sector ONG, şi
pierderea de importante resurse bugetare,
estimate la 1,5 mld. Euro. Se atrage atenţia,
de asemenea, ca simpla alocare de resurse
financiare pentru realizarea de plăţi, deşi
extrem de necesară, nu este şi suficientă,
f i ind nevoie de măsuri legis lat ive,
instituţionale şi de management coerente.

Semnatarii solicită primului-ministru să
transforme autorităţ i le implicate în
managementul programului în parte a
soluţiei de relansare a POSDRU.

Printre propunerile făcute se numără:
1. Asumarea concluziilor raportului de

audit al Comisiei Europene în adevăratul
lor înţeles, adică procentul de corecţie adus
plăţilor deja efectuate de către Comisie sa
fie suportat de către statul roman, ca amendă
administrativă, fără a fi transpus prin măsuri
explicite sau implicite asupra beneficiarilor.

2. Asigurarea continuă şi fără sincope a
fondurilor necesare pentru plăţile interne
către beneficiari, în condiţiile unei informări
complete şi corecte asupra necesarului între
ministerele implicate.

3. Introducerea în contractul de finanţare

a unei menţiuni explicite cu privire la
recunoaşterea titlului executoriu al cererilor
de rambursare, avizate cu bun de plată.

4. Emiterea unui act normativ pentru
anularea dobânzilor şi penalităţilor aplicate
beneficiarilor şi partenerilor acestora care sunt
în blocaj financiar pentru că statul nu şi-a
respectat obligaţiile de plată.

5. Elaborarea rapidă a procedurilor de
recuperare a TVA plătite în cadrul
proiectelor POSDRU de către beneficiari
societăţi comerciale, şi plata rapidă a
sumelor aferente către aceştia.

6. Simplificarea şi clarificarea procedurilor
de achiziţii publice.

7. Angajarea de personal suplimentar
competent în instituţiile responsabile cu
managementul programului, şi îmbunătăţirea
remuneraţiei acestora, în legătură cu criterii
de performanţă bine definite şi monitorizate;
subcontractarea unor activităţ i  ş i
competenţe, cu o supraveghere atentă a
standardelor de calitate; responsabilizarea
personalului prin definirea  clară a
responsabilităţii individuale şi instituirea de
măsuri corective şi punitive pentru deficienţe
majore în executarea sarcinilor de serviciu.

8. Retragerea oricăror instrucţiuni sau
decizii care nu sunt în conformitate cu
legislaţia naţională sau europeană.

9. Operaţionalizarea eficientă a unor
comitete de monitorizare a POSDRU la
nivel naţional şi regional.

InvitaţieInvitaţieInvitaţieInvitaţieInvitaţie
Operatorii economici cu activitate în domeniul:Operatorii economici cu activitate în domeniul:Operatorii economici cu activitate în domeniul:Operatorii economici cu activitate în domeniul:Operatorii economici cu activitate în domeniul:
----- producţ ie sau comercial izare de: bi juteri i, confecţ i i ,producţ ie sau comercial izare de: bi juteri i, confecţ i i ,producţ ie sau comercial izare de: bi juteri i, confecţ i i ,producţ ie sau comercial izare de: bi juteri i, confecţ i i ,producţ ie sau comercial izare de: bi juteri i, confecţ i i ,
îmbrăcăminte pentru nuntaşi, rochii de mireasă, ţinute deîmbrăcăminte pentru nuntaşi, rochii de mireasă, ţinute deîmbrăcăminte pentru nuntaşi, rochii de mireasă, ţinute deîmbrăcăminte pentru nuntaşi, rochii de mireasă, ţinute deîmbrăcăminte pentru nuntaşi, rochii de mireasă, ţinute de
mire, încălţăminte, prăjituri, torturi pentru nunţi, buchetemire, încălţăminte, prăjituri, torturi pentru nunţi, buchetemire, încălţăminte, prăjituri, torturi pentru nunţi, buchetemire, încălţăminte, prăjituri, torturi pentru nunţi, buchetemire, încălţăminte, prăjituri, torturi pentru nunţi, buchete
de mireasă, aranjamente florale nunţi, invitaţii de nuntă,de mireasă, aranjamente florale nunţi, invitaţii de nuntă,de mireasă, aranjamente florale nunţi, invitaţii de nuntă,de mireasă, aranjamente florale nunţi, invitaţii de nuntă,de mireasă, aranjamente florale nunţi, invitaţii de nuntă,
mărturi imărturi imărturi imărturi imărturi i
----- serviciilor: oferte de turism, filmări, sonorizări, coafură, cosmetică, cursuri de dans,serviciilor: oferte de turism, filmări, sonorizări, coafură, cosmetică, cursuri de dans,serviciilor: oferte de turism, filmări, sonorizări, coafură, cosmetică, cursuri de dans,serviciilor: oferte de turism, filmări, sonorizări, coafură, cosmetică, cursuri de dans,serviciilor: oferte de turism, filmări, sonorizări, coafură, cosmetică, cursuri de dans,
întreţ inere corporală, financiar-bancare ş i de asigurăriîntreţ inere corporală, financiar-bancare ş i de asigurăriîntreţ inere corporală, financiar-bancare ş i de asigurăriîntreţ inere corporală, financiar-bancare ş i de asigurăriîntreţ inere corporală, financiar-bancare ş i de asigurări
sunt invitaţ i să -ş i prezinte oferta de produse/servici i la ediţ ia a Vll-a a manifestării expoziţ ionalesunt invitaţ i să -ş i prezinte oferta de produse/servici i la ediţ ia a Vll-a a manifestării expoziţ ionalesunt invitaţ i să -ş i prezinte oferta de produse/servici i la ediţ ia a Vll-a a manifestării expoziţ ionalesunt invitaţ i să -ş i prezinte oferta de produse/servici i la ediţ ia a Vll-a a manifestării expoziţ ionalesunt invitaţ i să -ş i prezinte oferta de produse/servici i la ediţ ia a Vll-a a manifestării expoziţ ionale
„Nunta de la A la Z”„Nunta de la A la Z”„Nunta de la A la Z”„Nunta de la A la Z”„Nunta de la A la Z”

Scrisoare deschisă a Consiliului de Coordonare Naţională a Pactelor Regionale pentruScrisoare deschisă a Consiliului de Coordonare Naţională a Pactelor Regionale pentruScrisoare deschisă a Consiliului de Coordonare Naţională a Pactelor Regionale pentruScrisoare deschisă a Consiliului de Coordonare Naţională a Pactelor Regionale pentruScrisoare deschisă a Consiliului de Coordonare Naţională a Pactelor Regionale pentru
Ocupare şi Incluziune Socială către Primul-ministru Victor PontaOcupare şi Incluziune Socială către Primul-ministru Victor PontaOcupare şi Incluziune Socială către Primul-ministru Victor PontaOcupare şi Incluziune Socială către Primul-ministru Victor PontaOcupare şi Incluziune Socială către Primul-ministru Victor Ponta
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Evoluţia principalilor indicatori
economico-sociali în luna noiembrie

şi perioada 1.I - 30.XI.2012

Direcţia Judeţeană de Statistică Maramureş prezintă:

Producţia industrială realizată în
perioada 1.I-30.XI.2012, comparativ cu
perioada similară din anul 2011, a fost
mai mare  cu 4,0%  în volum absolut.

Indicele valoric al cifrei de afaceri
totală (cifra de afaceri totală provine
atât din activitatea principală, cât şi
din activităţile secundare ale unităţilor
cu profil industrial) a unităţi lor
industriale în perioada 1.I – 30.XI.
2012, a fost mai mare, cu 1,1% faţă de
aceeaşi perioadă din anul 2011.

Exporturile si importurile de marfuri
realizate în perioada 1.I-30.IX.2012
fata de perioada corespunzatoare din
anul 2011, au fost mai mari cu 6,7%,

respectiv mai mici cu 3,1%.
Câtigul salarial mediu nominal brut,

pe ţară în luna noiembrie 2012 a
crescut cu 1,6%, iar câstigul salarial
mediu nominal net a fost mai mare cu
1,5% comparativ cu luna octombrie
2012.

Raportul dintre indicele câstigului
salarial mediu nominal net si indicele
preturilor de consum, în luna noiembrie
2012, a fost de 101,0% fata de luna
corespunzătoare din anul precedent şi
de 121,2% comparativ cu luna
octombrie 1990.

Preturile de consum al populatiei, pe
tara, în luna  noiembrie 2012 au crescut

cu 0,04% fata de luna precedenta şi
cu 4,6% fata de luna noiembrie 2011.
În raport cu luna decembrie 2011, rata
inflatiei a fost de 4,3%, ceea ce
corespunde unei medii lunare de 0,4%,
comparativ cu 0,3%  în aceeasi
perioada din anul 2011.

Numarul somerilor înregistrati la
sfârsitul lunii noiembrie 2012 era de
8880 persoane, în creştere cu 161
persoane fata de luna precedenta, şi
cu 174 persoane faţă de luna noiembrie
2011, iar rata somajului a fost de 4,3%
(4,3% în luna precedenta şi 4,2% în
luna noiembrie 2011) si de 4,1% pentru
femei (4,1% în luna   precedenta şi
4,2%în luna noiembrie 2011).

Numărul societatilor comerciale cu
aport de capital strain (date furnizate
de Oficiul National al Registrului
Comertului)  înmatriculate în perioada
1.I.- 30.XI.2012 a fost de 82 cu un
capital investit de 26191 euro.

Doriţi o informaţie despre un standard, dar nu sunteţi laDoriţi o informaţie despre un standard, dar nu sunteţi laDoriţi o informaţie despre un standard, dar nu sunteţi laDoriţi o informaţie despre un standard, dar nu sunteţi laDoriţi o informaţie despre un standard, dar nu sunteţi la
biroul dumneavoastră?biroul dumneavoastră?biroul dumneavoastră?biroul dumneavoastră?biroul dumneavoastră?

Soluţia? Soluţia? Soluţia? Soluţia? Soluţia? Accesul la Infostandard WEB
Unde? Unde? Unde? Unde? Unde? În secţie, pe şantier, în inspecţie, în delegaţie sau chiar în

fotoliul de acasă……
Pe ce? Pe ce? Pe ce? Pe ce? Pe ce? Pe calculator (staţie), laptop, iPad, Smartphone…….
Cum? Cum? Cum? Cum? Cum? User şi parolă
Aplicaţ ia Infostandard WEB vă oferă l ibertatea de careAplicaţ ia Infostandard WEB vă oferă l ibertatea de careAplicaţ ia Infostandard WEB vă oferă l ibertatea de careAplicaţ ia Infostandard WEB vă oferă l ibertatea de careAplicaţ ia Infostandard WEB vă oferă l ibertatea de care

aveţi nevoie!aveţi nevoie!aveţi nevoie!aveţi nevoie!aveţi nevoie!
Aplicaţia de documentare, informare şi gestiune a standardelor

funcţionează respectând principiul acceselor simultane pe bază de useruseruseruseruser
şi parolăşi parolăşi parolăşi parolăşi parolă.

Aplicaţia se comercializează plecând de la pachetul de bazăpachetul de bazăpachetul de bazăpachetul de bazăpachetul de bază la
care se adaugă preţul corespunzător numărului de accese simultane
solicitate în plus.

În preţul pachetului de bază sunt incluse:
· de la unu la patru accese simultane;
· un pachet de standarde, la alegere, în limita a 75 de pagini.
Pe lângă facilităţile preluate de la aplicaţia InfoStandard, avantajele

utilizării noii aplicaţii sunt:
· posibilitatea accesării de către angajaţii dvs. de la orice punct de lucruorice punct de lucruorice punct de lucruorice punct de lucruorice punct de lucru prin conectare la server, fără a mai fi legaţi de

un anume calculator;
· instalarea aplicaţiei este mult mai uşoarămult mai uşoarămult mai uşoarămult mai uşoarămult mai uşoară;
· fiecare user îşi poate face propria listă de interespropria listă de interespropria listă de interespropria listă de interespropria listă de interes cu standardele pe care le utilizează cel mai des;
· a fost introdusă şi căutarea după data (intervalul) de aprobare a standardelor.
Informaţii suplimentare la Centrul Zonal de Informare şi Vânzare în domeniul standardelorCentrul Zonal de Informare şi Vânzare în domeniul standardelorCentrul Zonal de Informare şi Vânzare în domeniul standardelorCentrul Zonal de Informare şi Vânzare în domeniul standardelorCentrul Zonal de Informare şi Vânzare în domeniul standardelor din cadrul CCI Maramureş

et. 3, cam. 9, tel. 0262-221510, 0362-405303, fax 0262-225794 e-mail: cci_mm@ccimm.ro. Persoană de contact: Mihail MĂRĂŞESCU.

Informaţii la un click distanţă!

InfoStandard WEB
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Acte normative publicate în
Monitorul Oficial

B R E V I A R
J U R I D I C
 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.948 din 19 decembrie 2012. 1.948 din 19 decembrie 2012. 1.948 din 19 decembrie 2012. 1.948 din 19 decembrie 2012. 1.948 din 19 decembrie 2012

privind aprobarea Normelor de completare a
Declaratiei statistice Intrastat ( MO nr. 6 din 4
ianuarie 2013)

 HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 1.244 din 12 decembrie. 1.244 din 12 decembrie. 1.244 din 12 decembrie. 1.244 din 12 decembrie. 1.244 din 12 decembrie
2012 2012 2012 2012 2012 privind modificarea si completarea unor
acte normative referitoare la Planul national de
cercetare-dezvoltare si inovare (MO nr. 7 din 4
ianuarie 2013)

 HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 1.252 din 12 decembrie. 1.252 din 12 decembrie. 1.252 din 12 decembrie. 1.252 din 12 decembrie. 1.252 din 12 decembrie
2012 2012 2012 2012 2012 privind aprobarea Metodologiei de
organizare si functionare a creselor si a altor
unitati de educatie timpurie anteprescolara (MO
nr. 8 din 7 ianuarie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.940 din 12 decembrie 2012. 1.940 din 12 decembrie 2012. 1.940 din 12 decembrie 2012. 1.940 din 12 decembrie 2012. 1.940 din 12 decembrie 2012
privind pragurile valorice Intrastat pentru
colectarea informatiilor statistice de comert
intracomunitar cu bunuri in anul 2013 (MO nr.
9 din 7 ianuarie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.994 din 27 decembrie 2012. 1.994 din 27 decembrie 2012. 1.994 din 27 decembrie 2012. 1.994 din 27 decembrie 2012. 1.994 din 27 decembrie 2012
pentru aprobarea modelului si continutului
formularului (012) “Notificare privind
modificarea sistemului anual/trimestrial de
declarare si plata a impozitului pe profit” (MO
nr. 9 din 7 ianuarie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 6.517 din 19 decembrie 2012. 6.517 din 19 decembrie 2012. 6.517 din 19 decembrie 2012. 6.517 din 19 decembrie 2012. 6.517 din 19 decembrie 2012
privind aprobarea Metodologiei de evaluare
externa a calitatii educatiei in invatamantul
preuniversitar (MO nr. 11 din 8 ianuarie 2013)

 HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 1.260 din 12 decembrie. 1.260 din 12 decembrie. 1.260 din 12 decembrie. 1.260 din 12 decembrie. 1.260 din 12 decembrie
2012 2012 2012 2012 2012 pentru modificarea si completarea
Hotararii Guvernului nr. 321/2005 privind
evaluarea si gestionarea zgomotului ambient
(MO nr. 15 din 9 ianuarie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.985 din 21 decembrie 2012. 1.985 din 21 decembrie 2012. 1.985 din 21 decembrie 2012. 1.985 din 21 decembrie 2012. 1.985 din 21 decembrie 2012
privind aprobarea Procedurii de inregistrare a
contractelor de fiducie, a Procedurii de
inregistrare a contractelor de locatiune, precum
si pentru aprobarea modelului si continutului
unor formulare (MO nr. 16 din 9 ianuarie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.992 din 27 decembrie 2012. 1.992 din 27 decembrie 2012. 1.992 din 27 decembrie 2012. 1.992 din 27 decembrie 2012. 1.992 din 27 decembrie 2012
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul
presedintelui Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala nr. 3.596/2011 privind declararea
livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe
teritoriul national de persoanele inregistrate in
scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si
continutului declaratiei informative privind
livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe
teritoriul national de persoanele inregistrate in
scopuri de TVA (MO nr. 17 din 9 ianuarie 2013)

 ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANTA nrA nrA nrA nrA nr. 1 din 9 ianuarie 2013. 1 din 9 ianuarie 2013. 1 din 9 ianuarie 2013. 1 din 9 ianuarie 2013. 1 din 9 ianuarie 2013
pentru reglementarea unor masuri financiar-
fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale
(MO nr. 18 din 9 ianuarie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.545 din 23 noiembrie 2012. 1.545 din 23 noiembrie 2012. 1.545 din 23 noiembrie 2012. 1.545 din 23 noiembrie 2012. 1.545 din 23 noiembrie 2012
privind competenta de exercitare a inspectiei
economico-financiare, solutionarea conflictului
de competenta si delegarea competentei (MO
nr. 20 din 10 ianuarie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.553 din 26 noiembrie 2012. 1.553 din 26 noiembrie 2012. 1.553 din 26 noiembrie 2012. 1.553 din 26 noiembrie 2012. 1.553 din 26 noiembrie 2012
privind conditiile si modalitatile de suspendare
a actiunii de inspectie economico-financiara (MO
nr. 20 din 10 ianuarie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 3.808 din 28 decembrie 2012. 3.808 din 28 decembrie 2012. 3.808 din 28 decembrie 2012. 3.808 din 28 decembrie 2012. 3.808 din 28 decembrie 2012
pentru aprobarea Planului sectorial de
cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii,
Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
Varstnice pentru perioada 2013-2015 (MO nr.
28 din 14 ianuarie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 4 din 9 ianuarie 2013 . 4 din 9 ianuarie 2013 . 4 din 9 ianuarie 2013 . 4 din 9 ianuarie 2013 . 4 din 9 ianuarie 2013 privind
aprobarea Listei apelor minerale naturale
recunoscute in Romania (MO nr. 29 din 14
ianuarie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 2.163 din 18 decembrie 2012. 2.163 din 18 decembrie 2012. 2.163 din 18 decembrie 2012. 2.163 din 18 decembrie 2012. 2.163 din 18 decembrie 2012
privind intrarea in vigoare a unor tratate
international (MO nr. 34 din 15 ianuarie 2013)

     HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 8 din 9 ianuarie 2013 . 8 din 9 ianuarie 2013 . 8 din 9 ianuarie 2013 . 8 din 9 ianuarie 2013 . 8 din 9 ianuarie 2013 privind
organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor
Externe (MO nr. 34 din 15 ianuarie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 17 din 11 ianuarie 2013 . 17 din 11 ianuarie 2013 . 17 din 11 ianuarie 2013 . 17 din 11 ianuarie 2013 . 17 din 11 ianuarie 2013 pentru
aprobarea Procedurii de inregistrare a
acordurilor privind declararea si plata
contributiilor sociale, incheiate de angajatorii
nerezidenti cu persoane fizice rezidente sau
nerezidente care isi desfasoara activitatea in
Romania si obtin venituri din salarii, precum si
pentru reglementarea unor aspecte procedural
(MO nr. 36 din 16 ianuarie 2013)

 HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 9 din 9 ianuarie 2013. 9 din 9 ianuarie 2013. 9 din 9 ianuarie 2013. 9 din 9 ianuarie 2013. 9 din 9 ianuarie 2013
privind organizarea si functionarea Autoritatii
Nationale pentru Turism (MO nr. 40 din 18
ianuarie 2013)

 HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 11 din 9 ianuarie 2013. 11 din 9 ianuarie 2013. 11 din 9 ianuarie 2013. 11 din 9 ianuarie 2013. 11 din 9 ianuarie 2013
privind organizarea si functionarea Ministerului
Tineretului si Sportului (MO nr. 42 din 19
ianuarie 2013)

     ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 40 din 15 ianuarie 2013 . 40 din 15 ianuarie 2013 . 40 din 15 ianuarie 2013 . 40 din 15 ianuarie 2013 . 40 din 15 ianuarie 2013 privind
principalele aspecte legate de intocmirea si
depunerea situatiilor financiare anuale si a
raportarilor contabile anuale ale operatorilor
economici la unitatile teritoriale ale Ministerului
Finantelor Publice (MO nr. 44 din 21 ianuarie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 24 din 12 ianuarie 2013 . 24 din 12 ianuarie 2013 . 24 din 12 ianuarie 2013 . 24 din 12 ianuarie 2013 . 24 din 12 ianuarie 2013 privind
modificarea Ordinului presedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012
pentru aprobarea modelului si continutului unor
formulare prevazute la titlul III din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal (MO nr. 45 din
21 ianuarie 2013)

 HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 10 din 9 ianuarie 2013. 10 din 9 ianuarie 2013. 10 din 9 ianuarie 2013. 10 din 9 ianuarie 2013. 10 din 9 ianuarie 2013
privind organizarea si functionarea Ministerului
Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
Varstnice (MO nr. 47 din 22 ianuarie 2013)

 HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 21 din 16 ianuarie 2013. 21 din 16 ianuarie 2013. 21 din 16 ianuarie 2013. 21 din 16 ianuarie 2013. 21 din 16 ianuarie 2013
pentru modificarea si completarea Hotararii
Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si
functionarea Ministerului Culturii si
Patrimoniului National (MO nr. 49 din 22
ianuarie 2013)

     ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 192 din 17 ianuarie 2013 . 192 din 17 ianuarie 2013 . 192 din 17 ianuarie 2013 . 192 din 17 ianuarie 2013 . 192 din 17 ianuarie 2013 pentru
aprobarea formatului standard al adeverintei care
atesta vechimea in munca si vechimea in
specialitatea studiilor (MO nr. 49 din 22.01.2013)

 HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 23 din 22 ianuarie 2013. 23 din 22 ianuarie 2013. 23 din 22 ianuarie 2013. 23 din 22 ianuarie 2013. 23 din 22 ianuarie 2013
pentru stabilirea salariului de baza minim brut
pe tara garantat in plata (MO nr. 52 din 23
ianuarie 2013)

 ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 1 din 22. 1 din 22. 1 din 22. 1 din 22. 1 din 22
ianuarie 2013 ianuarie 2013 ianuarie 2013 ianuarie 2013 ianuarie 2013 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice (MO nr. 53 din 23 ianuarie 2013)

 ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANTA nrA nrA nrA nrA nr. 8 din 23 ianuarie 2013. 8 din 23 ianuarie 2013. 8 din 23 ianuarie 2013. 8 din 23 ianuarie 2013. 8 din 23 ianuarie 2013
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/
2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor
masuri financiar-fiscale (MO nr. 54 din 23
ianuarie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 65 din 22 ianuarie 2013 . 65 din 22 ianuarie 2013 . 65 din 22 ianuarie 2013 . 65 din 22 ianuarie 2013 . 65 din 22 ianuarie 2013 privind
modificarea Ordinului presedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.081/
2011 pentru aprobarea modelului si continutului
unor formulare de declaratii informative (MO
nr. 56 din 24 ianuarie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 2.167 din 19 decembrie 2012. 2.167 din 19 decembrie 2012. 2.167 din 19 decembrie 2012. 2.167 din 19 decembrie 2012. 2.167 din 19 decembrie 2012
privind iesirea din vigoare a unor tratate (MO
nr. 58 din 25 ianuarie 2013)

 HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 24 din 23 ianuarie 2013. 24 din 23 ianuarie 2013. 24 din 23 ianuarie 2013. 24 din 23 ianuarie 2013. 24 din 23 ianuarie 2013
privind organizarea si functionarea Ministerului
Transporturilor (MO nr. 62 din 29 ianuarie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 151 din 25 ianuarie 2013 . 151 din 25 ianuarie 2013 . 151 din 25 ianuarie 2013 . 151 din 25 ianuarie 2013 . 151 din 25 ianuarie 2013 privind
stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea
furnizorilor de servicii specializate pentru
stimularea ocuparii fortei de munca pentru anul
2013 (MO nr. 62 din 29 ianuarie 2013)

     ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 3 din 30. 3 din 30. 3 din 30. 3 din 30. 3 din 30
ianuarie 2013 ianuarie 2013 ianuarie 2013 ianuarie 2013 ianuarie 2013 privind reglementarea unor masuri
pentru reducerea unor arierate din economie, alte
masuri financiare, precum si modificarea unor
acte normative (MO nr. 68 din 31 ianuarie 2013)

     ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 4 din 30. 4 din 30. 4 din 30. 4 din 30. 4 din 30
ianuarie 2013 ianuarie 2013 ianuarie 2013 ianuarie 2013 ianuarie 2013 privind modificarea Legii nr. 76/
2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/
2010 privind Codul de procedura civila, precum si
pentru modificarea si completarea unor acte
normative conexe (MO  nr. 68 din 31 ianuarie 2013)
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Producător, oferă:
- Torturi fondant/de ciocolată/

frişcă
- Minitortuleţe design modern
- Prăjituri de casă
- Rulade diferite tipuri
Solicită sâmburi de nucă. (1021)

Distribuitor, oferă 3 tipuri de
ierbicide: Granstar – 2350 Ron;
Titus – 4200 Ron; Actara – 1050
Ron. Livrarea se face la sediul
cumpărătorului cu plata în lei la
care se adaugă TVA. (1023)

CERERI
AFRICA DE SUD

 Doreşte să importe paste făinoase
din grâu moale de tipul spaghete,
macaroane, penne, etc; Ambalare:
250 g si 500 g. (5493)

 Solicită miere, 35-40 tone la
fiecare 2 luni. Mierea trebuie
desăvârş ită în stup pentru a avea
umiditatea şi enzimele specifice şi nu
trebuie să conţină corpuri străine;
(5499)

BULGARIA
 Solicită lapte brut, amidon şi frişcă

îngheţată. (5505)
EMIRATELE ARABE UNITE

 Se solicită: pui întregi, piept, aripi
sau pulpe de pui, proaspete /
congelate, ambalate; curcani întregi,
piept, aripi  sau pulpe de curcan,
proaspete / congelate, ambalate
(5497)

 Solicită mobila tip MDF. Se caută
numai producători din România, care
au capacitate de export în Olanda.
(5504)

FRANŢA
 Solicită uşi de interior placate cu

stejar, cca. 600 - 800 bucăţi anual
(5492)

 Firma franceză, specializată în
distribuţia în regiunea pariziană, caută
un partener pentru mobil ier pe
comandă pentru birouri, hoteluri, centre
comerciale, colectivităţi. Criterii de
selecţ ie: calitate, f iabil itate,
angajament pe termen lung. (5496)

 Solicită piese (vase) turnate din
metal pentru mobil ier stradal
vegetalizat. Condiţii: firmă de talie
medie, cu o cifra de afaceri cuprinsă
între 10 si 20 mil.Euro; respectarea
termenelor de livrare pe piaţa franceză
(3 săptămâni); (5502)

JAPONIA
 Doreşte să găsească producători

de confecţii femei în lohn. Firma are
cca. 200 magazine în Japonia. Doreşte
să importe articole de modă din
România (îmbrăcăminte femei, poşete
s.a. accesorii), tricotaje, încălţăminte,
ceramică, porţelan, sticlărie cristal,
sticlărie Galle, candelabre din cristal,
mobilier, antichităţi etc. Doreşte să
găsească producători de confecţii femei
în lohn. (5491)

 Produse fabricate în România:
sticlăr ie Galle, porţelan, produse
alimentare (ciuperci - fungi porcini,
produse alimentare specifice ţări i
noastre), cosmetice, produse specifice
ţării noastre şi care nu se mai fabrică
în alte ţări. (5494)

LIBAN
 Cozi rectangulare pentru lopeţi 4

cm x 4 cm x 125 cm. Cozi rectangulare
pentru târnăcoape (square sticks for
pickaxes) 4,6 cm x 4,6 cm x 100 cm.
Condiţii tehnice specifice:Lemn din

carpen uscat la abur. Cantitate: 10000
bucăţi. Firma doreşte să primească
mostre anterior plasări i comenzii.
(5495)

OLANDA
 Umeraşe lemn (5501)
 Solicită set farfurii de toate tipurile,

inclusiv ceşti de cafea şi ceai, căni din
ceramică de culoare crem sau albe. Se
caută numai producători din România,
care au capacitatea de export în
Olanda. (5501)

 Solicită textile / produse finite:
Veste, compoziţia 80% bumbac /20%
poliamida; Jersey tricot tip t-shirt
(tricou),în compoziţii diferite, cum ar fi
vâscoza / elastan; bumbac / elastan;
Blazere / jachete matlasate pentru
femei de diverse calităţi; Costume de
baie de femei şi copii (5501)

POLONIA
 Firma poloneză este interesată să

importe din România, rafturi modulare
metalice (eventual combinate cu lemn)
pentru biblioteci, birouri şi depozite.
Firma poloneză este en-gross-ist de
raftur i  ş i  casete metal ice f ixe ş i
glisante, mobilier de birou şi industrial.
(5500)

 Firma poloneză este interesată să
importe din România, carne de porc;
Firma poloneză este producător de
echipamente pentru abatoare şi îşi
diversifică activitatea importând carne
de porc. (5503)

SERBIA
 Fructe sălbatice şi cultivate şi fructe

de pădure; Ciuperci să lbatice ş i
cultivate. (5498)

UNGARIA
 Solicită parchet stratif icat;

cantitate: 500 m2; dublu stratificat cu
dimensiuni minime de 10 mm grosime,
100 mm lăţime,1000 mm lungime;
triplustratificat cu dimensiuni minime
de 12-15 mm grosime, 140 mm
lăţime, 1200 mm lungime. (5506)


