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Al şaselea Acord Stand-by cu FMI a fost

aprobat pe data de 31 octombrie 2001 sub
guvernarea Năstase, pentru 300 milioane DST.
Programul a vizat susţinerea dezinflaţiei şi
menţinerea deficitului de cont curent, punerea
în practică a programelor solide din domeniul
fiscal şi al privatizării, concomitent cu
accelerarea reformelor structurale, întărirea
perspectivelor de creştere economică, în
special în sectorul energetic.

În fapt, aceasta a fost epoca marilor
privatizări, întreprinderile-fanion ale
economiei româneşti fiind vândute, indiferent
de consecinţe. În vederea acordării tranşelor
2 şi 3 din acord, una din cerinţele din acord
a fost reducerea personalului din industrie cu
4.400 de angajaţi, precondiţie considerată
îndeplinită de autorităţile române prin
concedierile făcute de către SNP Petrom,
înainte de privatizare ei, precum şi de
producătorii şi distribuitorii de energie şi de
sectorul minier. În martie 2002, Guvernul
României şi echipa de negociatori a FMI a
căzut de acord asupra termenilor unei scrisori
suplimentare de intenţie la Acordul Stand-
by. În scrisoare se prevedea o creştere a
preţului energiei electrice cu 14% de la 1

Curs IGIENĂ
În perioada 7-8 februarie 2013, la sediul CCI Maramureş

a avut loc instruirea privind însuş irea noţ iunilor
fundamentale de igienă - Modulul 1: Servicii de producţie,
depozitare, transport şi comercializare a alimentelor;
inclusiv alimentaţie publică şi a colectivităţilor.

Cursul este autorizat de către Ministerului Sănătăţii (aviz
nr. 10762/21.02.2011) şi de Ministerului Educaţiei,
Cercetării Tineretului şi Sportului (aviz nr.32472/
30.03.11). Au participat 33 reprezentanţi din partea a 14
firme şi persoane fizice din care 32 au obţinut Certificatul
de absolvire.

Camera de Comerţ ş i  Industrie
Maramureş a organizat în perioada 21-23
februarie 2013, manifestarea ştiinţifică
şi expoziţională medicală MaraMedica
2013, aflată la a X-a ediţie, jubiliară, unde
au participat 42 de firme din Ungaria,
Moldova şi România din Bucureşti, Arad,

Braşov, Bihor,Cluj, Constanţa, Iaşi, Mureş
şi Maramureş. În cadrul expoziţiei au putut
fi găsite: aparate şi instrumentar medical,
echipamente şi instrumentar stomatologic,
diagnostic si terapie, echipamente si
instrumentar chirurgical, echipamente şi
dotări pentru spitale, articole de unică
folosinţă, medicină de recuperare,
ortopedie, echipamente şi instrumentar
oftalmologic, medicamente produse
farmaceutice, farmacia verde…

Partenerii în organizarea ediţiei din acest
an ai Camerei de Comerţ şi Industrie
Maramureş au fost:

• Universitatea de Medicină şi Farmacie

‘Iuliu Haţieganu’ Cluj Napoca - partener
academic

• Colegul Medicilor Maramureş - partener
• Colegiul Medicilor Dentişti Maramureş

- partener
• Direcţia de Sănătate Publică Maramureş

- partener
•Spitalul Judeţean de

Urgenta Dr. Constantin Opriş
Baia Mare - partener

•Societatea Medicilor de
Familie - partener

•Ordinul Asistenţ i lor
Medicali Generalişt i,
Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali din România Filiala
Maramureş – partener

•Ordinul Tehnicienilor
Dentari Filiala Maramureş -
partener

Şi cu ocazia manifestării ştiinţifice şi
expoziţionale medicale MaraMedica 2013
partenerii noştri ne-au transmis gândurile
lor legate de ediţia jubiliară a evenimentului.

Colegiul Medicilor Maramureş - dr.
Mihai Şchiopu, Preşedinte:

“LA MULTI ANI MARAMEDICA!
După cum bine stiţi în perioada 21-23

februarie 2013-03-13 s-a desfăşurat cea
de-a X-a ediţie a deja tradiţionalei
manifestări maramureşene, Maramedica.
Acest eveniment medical a fost iniţiat de
Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş
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aprilie şi un preţ al gigacaloriei de 20 de dolari
începând cu 1 iulie.

Al şaptelea Acord Stand-by încheiat cu FMI a
fost aprobat pe data de 7 iulie 2004, pentru o
sumă de 250 milioane DST. Acestea a fost un
Acord Stand-by de supraveghere preventivă, care
a cuprins angajamentele luate de România în
privinţa politicilor macroeconomice pentru
perioada 2004-2006 şi a prevăzut accesul la
fondurile FMI numai în cazul apariţiei unor crize
economice şi financiare neprevăzute. În 2005,
ca urmare a divergenţelor dintre FMI şi Guvernul
Tăriceanu cu privire la evaluarea performanţelor
şi a căilor de acţiune macroeconomică, acest acord
a fost suspendat.

Cel mai mare Acord, al optulea, pe care
România l-a încheiat cu FMI a fost semnat pe 4
mai 2009, pe o perioadă de doi ani, în valoare
de 11,4 miliarde DST (12,95 miliarde de euro).
Din acest angajament s-au tras şapte din cele opt
tranşe prevăzute, însumând 10,57 miliarde DST
(aproximativ 11,9 miliarde euro). Cea de-a opta
tranşă a fost considerată, la solicitarea
autorităţilor române, ca fiind de tip preventiv
şi, în contextul evoluţiilor macroeconomice
favorabile, nu a mai fost trasă.

La semnarea Acordului cu FMI, Comisia
Europeană şi Banca Mondială, Guvernul Boc s-a
angajat să finalizeze în 2009 legea sistemului
unic de salarizare în sectorul public şi legea
reformei sistemului public de pensii, ceea ce a
presupus îngheţarea salariilor şi reducerea
personalului bugetar, indexarea pensiilor doar în
limita inflaţiei, creşterea vârstei de pensionare
şi desfiinţarea pensiilor speciale.

Primele măsuri implementate de Guvern au fost
îngheţarea salariilor până la sfârşitul lui 2009,
blocarea angajărilor în sectorul public, eliminarea
mai multor sporuri acordate bugetarilor, reducerea
cheltuielilor publice pentru bunuri şi servicii, precum
şi comasarea unor taxe şi tarife parafiscale, nu şi
reducerea cuantumului lor.

În mai 2010, la masa „negocierilor” cu FMI,
UE şi BM preşedintele Traian Băsescu a declarat
tranşant că „pensiile vor scădea cu 15%, salariile
din sistemul bugetar cu 25%, inclusiv salariul
minim şi vor fi reduse „masiv subvenţiile”. În
plus peste 140.000 de angajaţi din sectorul public
urmau să fie disponibilizaţi până la începutul anului
2011, pentru a menţine cheltuielile de personal
în limitele convenite cu FMI. Anunţarea acestor
măsuri a declanşat un val de proteste în toată
ţara.

Acest Acord a fost criticat de analişti economici

şi financiari, în dezbaterile TV şi în media
românească, de specialişti din sistemul Cameral
şi de noi în Buletinul „Hermes Contact” al CCI
Maramureş. În continuare reamintim câteva din
poziţiile critice formulate de analiştii politici,
de unii oameni politici, oameni de afaceri şi
Camere de Comerţ din România:

- FMI, alături de UE, BM, cu sprijinul
preşedintelui ţării, a obligat România să
contracteze un împrumut gigant, când nu avea
nevoie de aşa ceva, deoarece începutul crizei
financiare globale a prins ţara noastră într-o
foarte bună poziţie financiară, care nu clama un
astfel de acord de finanţare;

- FMI, UE şi BM au condiţionat acordarea
celor două împrumuturi, de 20 miliarde de euro,
de reducerea rezervelor minime obligatorii în
valută, deţinute de bănci la BNR, de la 40% la
25% şi respectiv de la 25% la 20% în joc fiind
miliarde de euro, din care unele au plecat deja de
ceva timp din ţară la băncile mamă

- FMI UE şi BM au girat un Plan de
Austeritate, ce a făcut ravagii în economia
României, care, în loc să fructifice avantajul
competitiv pe care  l-a deţinut, completat de o
situaţie financiară deosebit de bună la finalul lui
2008, a ajuns în declin forţat, fiind surclasată
din punct de vedere a stabilităţii economiei, de
state precum Bulgaria şi multe altele din Africa,
ajungând la subsolul clasamentelor internaţionale,
devenind totodată o ţară de ultim rang la
Bruxelles, în UE

- FMI a obligat statul român să vândă
participaţii importante din companiile strategice
româneşti, în special din energie, într-un moment,
când preţurile de vânzare erau cele mai de jos
posibil, ceea ce constituie într-un veritabil atentat
la avuţia naţională şi care contribuie la
subminarea economiei naţionale

În şedinţa din 25 martie 2011, Consiliul
Directorilor Executivi ai FMI a aprobat încetarea
mai devreme a Acordului precedent şi încheierea
unui nou Aranjament Stand-by cu România, al
nouălea, de tip preventiv, pentru o perioadă de
24 de luni, în sumă de 3.090,6 milioane DST
(aproximativ 3,5 miliarde de euro) reprezentând
300% din cota României la FMI. Data intrării
în vigoare a acestui aranjament fiind 31 martie
2011.

Pentru aceasta România şi-a asumat noi creşteri
de preţuri, restructurări, eliminări de subvenţii
şi alte acţiuni care au adâncit austeritatea. Astfel,
Metrorex şi CFR călători şi marfă vor majora
tarifele, peste 7.000 de posturi din CFR, energie
şi Poşta Română vor fi desfiinţate, iar subvenţiile

la încălzire către populaţie să fie eliminate până
la sfârşitul lunii august 2011 ş.a.

Toate aceste Acorduri încheiate au condus la
închiderea a peste 1.500 de şcoli şi a 67 de
spitale, închiderea mai multor exploatări miniere,
privatizarea sau intenţia de privatizare a mai
multor instituţii, regii şi companii naţionale,
scoaterea din circuitul feroviar a 1.000 km de
cale ferată, creşterea preţurilor la energie
electrică, energie termică şi gaze naturale, direct
sau prin eliminarea subvenţiilor, introducerea
sistemului de coplată în sistemul sanitar,
diminuarea subvenţiilor pentru medicamentele
compensate, scumpirea serviciilor publice,
propunerea de „privatizare” a sistemului de
sănătate ş.a. Toate aceste măsuri au condus la
adâncirea austerităţii. Nicio măsură nu a fost
dedicată creşterii şi dezvoltării economiei. Încet,
încet România a devenit, dintr-u stat cu economie
dezvoltată, un stat consumator, importator de
mărfuri alimentare, industriale şi servicii.

În ianuarie 2012, după mai multe proteste,
sortite eşecului, o explozie de nemulţumiri a
izbucnit în România împotriva măsurilor impuse
de FMI, UE şi BM, susţinute de preşedinte şi
adoptate de către Guvernul Boc. După încercări
disperate de a face faţă situaţiei, preşedintele,
pentru a salva situaţia convulsivă, a sacrificat
Guvernul. Noul Guvern Ungureanu nu a rezistat
decât 78 de zile.

Alegerile locale din primăvara 2012 au schimbat
eşichierul politic în favoarea USL, care are propus
răsturnări şi schimbări esenţiale în raportul putere-
opoziţie. Astfel, guvernarea a fost acordată de
preşedintele ţării noii opoziţii create în
parlament, în speranţa că aceasta va calma spiritul
de nemulţumire  al populaţiei. Deşi populaţia s-
a liniştit pentru moment, noul Guvern Ponta nu a
continuat acordul cu troica FMI, UE şi BM, şi a
semnat o nouă scrisoare de intenţie, care, în
esenţă prevede aceleaşi condiţionări impuse în
Acordul preventiv din martie 2011. Din cauza
instabilităţii politice din vara 2012 şi a
incertitudinii parteneriale cu guvernul provizoriu
Ponta, FMI a amânat discutarea scrisorii de
intenţie până după alegerile din decembrie.

Astfel, după instalarea unui nou guvern Ponta
o misiune a Fondului Monetar Internaţional, UE
şi BM s-a aflat la Bucureşti în perioada 15-29
ianuarie pentru cea de-a 9-a şi a 10-a evaluare a
Acordului Stand-by. Principalele teme de discuţie
au fost perspectivele economiei, bugetul pentru
2013, reformele structurale şi politica monetară.
Misiunea FMI a fost însoţită de echipe de la Comisia
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în anul 2004, in colaborare cu CAS Maramureş, Colegiul Judeţean
al Medicilor Maramureş, Colegiul Medicilor Dentişti, AMSPPR –
Ardeal-Nord, Colegiul Farmaciştilor, Societatea Judeţeană de
Medicină a Familiei, Direcţia de Sănătate Publică, Asociaţia
Tehnicienilor Dentari din România - filiala Maramureş, Ordinul
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali
din Romania, Spitalul Judeţean de Urgenţă “Dr. Constantin Opriş”
Baia Mare şi, nu în ultimul rând, partenerul nostru academic,
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj
Napoca.

Cu ocazia acestui eveniment vreau să subliniez că anul acesta
aniversăm încă două evenimente: apariţia numărului 50 al
revistei MARAMUREŞUL MEDICAL şi 15 ani de la editarea primului
număr, iniţial sub denumirea BULETINUL INFORMATIV AL
COLEGIULUI MEDICILOR DIN MARAMUREŞ. Director fondator fiind
preşedintele de atunci al CJM-MM , Dr. Constantin Prie, iar
Redactorul sef, de atunci şi până în prezent, Dr. Felix Marian,
care cu pasiune, talent, competenţă şi abnegaţie, alături de
colectivul de redacţie, face posibilă apariţia continuă a acestei
publicaţii. De-a lungul acestui timp în paginile revistei au publicat
peste 300 de autori şi s-au tipărit peste 900 de articole însumând
peste 1600 de pagini, autori fiind medici, chimişti, fizicieni,
psihologi, jurişti, ingineri, biologi, profesori, medici rezidenţi şi
studenţi la medicină.

Cunoaşteţi că de-a lungul timpului medicii şi-au manifestat
buna cunoaştere şi talentul şi-n alte domenii, în artă, filozofie,
muzică, politică etc, fiind medici scriitori şi scriitori medici.
Filozofii şi-au pus şi-şi pun întrebări al căror răspuns poate fi pe
cât de simplu pe atât de complex, cum ar fi: ce-ar fi marea fără
soare? Ce-ar fi câmpul fără floare? Ce-ar fi astăzi fără mâine? Ce-
ar fi viaţa fără medici ?... Un lucru este însă cert: oricât talent şi
măiestrie profesională ar avea cineva, niciunde nu se vor găsi
suficienţi bani pentru a fi retribuit la adevărata valoare, căci, aşa
cum spunea Petre Ţutea, “medicina este arta vindecării, care nu
are practic nici o limită”.

Păstrând constant caracterul interdisciplinar, Maramedica
reuneşte anual medici din cele mai diverse specialităţi, atât ca
auditoriu, cât şi ca diversitate ştiinţifică. Pe de-o parte, evenimentul
cuprinde mese rotunde, comunicări ştiinţifice şi cursuri specializate

(creditate cu puncte EMC). Pe de altă parte,
Expoziţia Maramedica cu saloanele de
Stomatologie – Tehnica, Medica şi Servicii
medicale la domiciliu prezintă aparatură
modernă, ce se poate achiziţiona.

Maramedica reprezintă şi o activitate de
educaţie medicală continuă, în cadrul căreia
sunt prezentate subiecte alese pentru a
suscita un interes aparte, dar şi pentru a fi

de folos mai multor specialităţi, mai multor sfere de interes. Mai
mult, Maramedica sprijină tinerii studenţi la medicină şi tinerii
medici, integrându-i în comunitatea medicală maramureşeană şi
oferindu-le posibilitatea de a-şi prezenta rezultatele cercetării.
Nu în ultimul rând, în cadrul acestui eveniment participanţii pot
face schimb de experienţă şi de idei, pot socializa şi se pot pune
la curent cu noutăţile din domeniu.

Greutatea evenimentului este dată şi de numeroasele
personalităţi medicale din toată ţara, dar şi din străinătate care
au conferenţiat alături de specialişti recunoscuţi şi apreciaţi ai
vieţii medicale locale. Arhicunoscutele centre universitare din ţară,
Bucureşti, Cluj Napoca, Timişoara, Tg. Mureş, Oradea, Sibiu, Iaşi,
precum şi din Germania de la Universităţile Munchen, Heidelberg,
Bremen şi Saarbruken au fost prezenţe constant. Totodată, numărul
participanţilor înregistraţi la fiecare ediţie a depăşit întotdeauna
cifra 600.

N-aş vrea să fiu patetic, gândindu-mă la cele două aniversări
din acest an, dar încerc un sentiment de mulţumire pentru tot
ceea ce s-a realizat şi am trăit în aceşti ani, şi sunt optimist
crezând ca nu ne oprim aici, ci perseverenţi vom merge mai
departe, căutând şi găsind timp pentru preocupările profesionale.”

Colegiul Medicilor Dentişti din Maramureş - Dr. Viorica Titircă
Preşedinte:

"Pentru Colegiul Medicilor Dentişti din România filiala
Maramureş, cea de a X-a ediţie Maramedica a însemnat foarte
mult, atât ca o celebrare a unui deceniu de activitate ştiinţifică
cât şi organizarea acestei ediţii în solitudine, fără a fi doar
colaboratori ai AMSPPR (Asociaţia Medicilor Stomatologi cu
Practică Privată din România – Filiala Ardeal Nord) ci organizatori
cu deplină responsabilitate.

Din acest punct de vedere suntem fericiţi să fii avut profesori
lectori din toate centrele universitare importante Bucureşti (Prof.
Dr. Alexandru Petre, Prof. Dr. Alexandru Bucur), Cluj Napoca (Prof.
Dr. Radu Câmpianu), Iaşi (Prof. Dr. Norina Forna, Prof. Dr. Andrian
Sorin şi Prof. Dr. Maria Vataman).

Ca audienţă am avut 290 de înscrişi cu sala mereu plină ceea
ce a demonstrat interesul medicilor stomatologi pentru această
manifestare.

Acreditarea evenimentului ca şi simpozion, răsplătit cu 50 credite
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EMC a fost un alt motiv foarte important
pentru care colegii noştri au onorat acest
eveniment.

Cursurile interesante, la care se adaugă
existenţa standurilor cu profil dentar
aparatură şi materiale consumabile fac din
Maramedica una dintre cele mai vizate şi
audiate manifestări.

Sperăm ca următoarele ediţii să aibă tot
mai mare succes, astfel încât să contribuie
la creşterea dotării cabinetelor cu tehnică
de ultimă generaţie şi cu expuneri ştiinţifice
de mare interes, aduse de noi în colaborare
cu C.C.I. Maramureş la noi acasă."

Cu ocazia celei de-a X-a ediţii au fost
premiaţi toţi expozanţii care ne-au fost
alături la toate cele zece ediţii

 ADION Prodimpextrans SRL, Bucureşti
 BTL Romania Aparatura Medicala,

Bucureşti
 Denti System Arad SRL, Arad
 Elmed SRL, Baia Mare

Urmare din pag. a 3-a

 Jersey Transylvania LTD SRL, Baia Mare
 Liamed  SRL, Brasov
 Medica H&S SRL, Baia Mare
 Numeris Com SRL, Baia Mare

La final, mulţumim tuturor partenerilor,
expozanţilor şi vizitatorilor că şi-au adus
aportul în buna desfăşurarea a manifestării
MaraMedica.
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Europeană şi Banca Mondială. România are în derulare un Acord preventiv
cu FMI şi UE în valoare de 5 miliarde euro, fonduri care nu vor fi accesate
decât în caz de necesitate.

La terminarea misiunii troica financiară a constatat mai multe nereguli
şi nerealizări din obligaţiile rezultate din programul încheiat de Consiliul
Directorilor Executivi ai FMI din martie 2011, astfel:

Autorităţile române au ratat ţintele privind deficitul bugetar pe
cash, arieratele bugetului de stat şi autorităţilor locale şi activele externe
nete ale Băncii Naţionale a României, cu toate că România a îndeplinit cea
mai importantă ţintă, cea privind deficitul bugetar calculat după metodologia
europeană, estimările arătând că în 2012 deficitul ESA a fost sub 3% din
PIB.

Nu s-au realizat precondiţiile ce se referă la reducerea arieratelor,
dar şi la măsuri care vizează companiile de stat – privatizarea CFR marfă,
listarea secundară a unui pachet de acţiuni Transgaz, începerea listării
companiei energetice Oltenia, deschiderea procedurii de insolvenţă a Oltchim.

La capitolul reducerii de taxe, FMI nu consideră oportună scăderea TVA la
produsele de panificaţie, deoarece nu este o idee bună să fragmentezi
sistemul taxelor fiscale, care ar conduce la turbulenţe în disciplina financiară.

Reducerea contribuţiilor de asigurări sociale (CAS) este un subiect complicat
şi FMI are nevoie de timp pentru a analiza efectele unei astfel de măsuri.
Este un subiect complicat pentru că, dacă reduci CAS-urile la angajator, care
sunt relativ ridicate, unde găseşti resurse ca să finanţezi sistemul de pensii
sau de sănătate sau să plăteşti indemnizaţiile de şomaj?

Delegaţia celor trei a semnalat că au fost înregistrate progrese importante
în privinţa reducerii dezechilibrelor financiare, s-a apreciat că bugetul pentru
anul 2013 este unul echilibrat. Proiectul de buget, pentru 2013, indică un
deficit de 2,1% din produsul intern brut, adică 13,4 miliarde de lei.

 În încheierea delegaţiei, la conferinţa de presă, dl Eric de Vrijer  a făcut
un comentariu care a avut o tentă autocritică şi care se alinia la raportul
făcut de conducerea FMI la sfârşitul lui 2012. Reţinem din cele spuse de
reprezentantul FMI pentru România, următoarele afirmaţii, idei:

„România a făcut privatizări sub presiunea şi sub influenţa instituţiilor
financiare internaţionale, care nu au fost deloc avantajoase. Cu toate că se
ştie că statul este cel mai prost administrator, România a făcut privatizări,
dar investitorii, firme de stat şi străine, nu s-au ţinut de angajament şi nu
au făcut investiţiile promise, de exemplu Gaz de France şi E.O.N. Serviciile
sub noile conduceri sunt la fel de proaste ca înainte, când erau la stat,
pentru că aceste companii au sacrificat investiţiile şi calitatea serviciilor
pentru mărirea profiturilor. Am înlocuit monopolul de stat românesc cu
cel privat al unor companii cu capital de stat Gaz de France, E.O.N….”

Referitor la viitoarele privatizări, el a spus „trebuie tratate mai întâi
datoriile istorice” ale Oltchim şi CFR marfă, pentru că „nimeni nu vine să
cumpere ca să plătească datorii istorice”. A mai criticat instituţia financiară
internaţională pe care o reprezintă pentru „grava greşeală”din cadrul
programului de austeritate început în 2009. Cu simţ autocritic a afirmat
„Orice student la economie ştie că într-o perioadă de criză nu se cresc
impozitele şi taxele. Creşterea TVA la 24% şi tăierea salariilor cu 25% nu
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Fondul Monetar Internaţional - Partea a II-a

puteau aduce creştere economică. Aceste măsuri nu au fost impuse de FMI,
dar, citez: „au fost acceptate de conducerea României”. În final, a mai
precizat că limitările bugetare şi reducerea deficitului faţă de anul trecut
impuse de instituţiile financiare internaţionale pentru acest an nu sunt
menite să aducă creşterea economică în România.

„Scopul cheie al programului de guvernare este de a reduce dezechilibrele
financiare rezultate de pe urma crizei. În această direcţie au fost realizate
progrese importante. Deficitul bugetar a fost redus aşa cum s-a planificat
în 2012 şi acum România se găseşte aproape pe tărâm sigur. Am avut
discuţii bune cu privire la bugetul pe 2013 despre care noi credem că este
un buget foarte echilibrat în ceea ce priveşte măsurile pe partea de venituri
cât şi măsurile pe partea de cheltuieli”, a spus de Vrijer. Potrivit acestuia,
deficitul de cont curent este sub 4% şi ar trebui să fie finanţabil anul
acesta. FMI estimează că România va înregistra anul acesta o creştere
economică în jurul a 1,5% şi de 3% în 2016. „Creşterea economică a
României a fost scăzută în ultimii doi ani. Nu este reprezentativă pentru
România. Ar trebui să existe o creştere de 3-4%. Estimăm o creştere
uşoară, înceată, de 3% până în 2016”, a afirmat Eric de Vrijer. În acelaşi
timp inflaţia se va reduce în partea a doua a anului până la 3,5%.

Concluzii de finalConcluzii de finalConcluzii de finalConcluzii de finalConcluzii de final
De fiecare dată FMI a cerut limitarea salariilor în sectorul de stat,

închiderea sau privatizarea întreprinderilor de stat cu pierderi sau creşterea
impozitelor. Oficial, FMI nu impune nimic. El „negociază” condiţiile  cu
guvernele aflate la putere prin Ministerul de Finanţe şi BNR pentru primirea
ajutorului. Totuşi toată puterea de decizie în cadrul negocierilor este a
Fondului. Guvernele trebuie să accepte condiţiile impuse, introducându-le în
programele anuale de guvernare. România, prin Acordurile încheiate, a
devenit un stat îndatorat faţă de FMI, UE şi BM. Ori un stat îndatorat are
suveranitatea limitată şi este o victimă sigură de intrare în faliment
financiar. Experimentele comise de FMI şi Banca Mondială, prin „politicile
de restructurare” impuse statelor debitoare, inclusiv României, au provocat
în foarte multe situaţii falimentul economiilor acelor state, scăderea
nivelului de trai al populaţiei, închiderea unor capacităţi de producţie,
reducerea consumului, lichidarea firmelor cu capital privat.

„Ajutorul” oferit de FMI a fost întotdeauna acelaşi, în aceeaşi paşi şi
tempo indiferent de ţara victimă. Se începe cu privatizarea (care îngraşă cu
„comisioane” buzunarele funcţionarilor corupţi). Privatizarea este urmată
de liberalizarea pieţei de capital, care permite marilor capitaluri să controleze
sistemul bancar autohton. O a treia etapă este creşterea preţurilor la
produsele de bază pentru populaţie, în special alimente, combustibili şi
utilităţi, fenomen care generează greve, demonstraţii, instabilitate economică,
financiară şi politică. Această instabilitate reduce şi mai mult preţul la care
pot fi achiziţionate de corporaţii internaţionale a resturilor rămase din
avuţia naţională, adusă în pragul falimentului prin rezistenţa la acordarea
de noi credite de salvare externe. Noile privatizări şi noile credite sunt
prezentate ca „soluţii urgente” pentru redresarea situaţiei, fără a se acorda
un termen şi mijloace financiare de redresare a economiei naţionale. Firmele
viabile, în condiţii de criză economică şi financiară nu au fost ajutate, ci
închise din lipsa unor „credite de salvare” pe termen mediu şi lung. Băncile
străine care domină creditul românesc, cu dobânzi mari, insuportabile,
ajutate cu ajutoare financiare, nu au contribuit cu nimic la redresarea şi
revigorarea economiei româneşti.

Nici un euro din cel de-al optulea Acord de peste 20 miliarde euro, nu a

ajuns în sprijinirea directă a firmelor româneşti, mai ales a IMM. Toţi banii
au plecat către băncile româneşti cu capital străin care s-au îmbogăţit,
acordând împrumuturi statului român pentru a acoperi găurile negre create
datorită proastei guvernări, a jafului şi corupţiei generalizate în economia
naţională a României.

Portugalia, Argentina, ţările Asiatice şi europene au clacat datorită politicii
de austeritate impuse de FMI. Multe state au renunţat la „ajutorul” FMI.
Ţări ca Bulgaria, Polonia. Ţările Baltice, Cehia, Ungaria, au renunţat să
încheie Acorduri cu FMI şi au reuşit să treacă cu bine prin criza economică,
având creşteri economice semnificative.

Am avut o experienţă tristă  cu „ajutorul” FMI din România în anii
economiei înainte de 1989. Cu toate acestea guvernele post-decembriste
n-au înţeles că, prin acceptarea „sprijinului financiar” al FMI, luând credite
şi ajutoare financiare, ţara nu mai scapă de datorii şi este blocată în
dezvoltarea economică pierzând autonomia deplină economică şi politică.
Nu înţelegem de ce aceste guverne postdecembriste, care au primit moştenire
de la guvernarea comunistă o situaţie financiară şi economică lipsită de
datorii externe, cu ţări debitoare cu datorii de miliarde de dolari şi cu un
sold de lichidităţi de câteva miliarde în BNR şi băncile româneşti, au apelat
la „ajutoarele” FMI şi BM. De ce guvernanţii pentru a scăpa de „datorii”, au
luat-o de la capăt cu aceste relaţii care, oricum, au fost mult mai înrobitoare
pentru noi, faţă de cele de dinainte? Se pune întrebarea: până când vom fi
cobai acestor laboratoare economico-financiare,  internaţionale şi datorate
unei proaste gestionări a economiei, şi „generaţia de sacrificiu”? Ce vom
lăsa urmaşilor noştri? O ţară subdezvoltată de tip colonial, cu datorii de
peste 100 de miliarde de euro.

PS. Un exemplu negativ - Războiul dintre FMI şi ArgentinaPS. Un exemplu negativ - Războiul dintre FMI şi ArgentinaPS. Un exemplu negativ - Războiul dintre FMI şi ArgentinaPS. Un exemplu negativ - Războiul dintre FMI şi ArgentinaPS. Un exemplu negativ - Războiul dintre FMI şi Argentina
Disputele Argentinei cu Fondul au început în 2001, când statul nu şi-a

mai putut achita datoriile şi a intrat în incapacitate de plată. În acel
moment datoria publică a statului se ridica la 93 de miliarde de dolari.
Datorită ajutorului financiar primit de la FMI, ţara trecea printr-o criză
economică începută la mijlocul anilor ’90, transformată în recesiune între
anii 1999-2002. Guvernul argentinian a sistat plăţile către creditorii externi
(printre care Fondul Monetar Internaţional şi state precum SUA, Germania,
Canada, Japonia, Austria, Franţa şi Rusia), care au dus ţara în faliment
financiar, indisponibilităţi de plată şi blocaj financiar. Guvernanţii argentinieni
au apelat la rezervele monetare ale băncii centrale şi, astfel, până la
începutul lui 2006 şi-au achitat toate datoriile către FMI, economia
redresându-se şi începând un trend crescător prin creşterea consumului şi
exportului.

Disputa a devenit evidentă în momentul în care, în 2011, statul a început
o nouă rundă de negocieri pentru achitarea unor datorii rămase din 2001,
iar singura pretenţie impusă de Buenos Aires creditorilor a fost ca discuţiile
să se poarte fără nicio implicare a Fondului.

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a emis o „declaraţie de neîncredere”
faţă de Argentina pentru decizia statului de a publica date economice
calculate pe baza unor formule decât cele agreate de organizaţia
internaţională.

Un exemplu de decizie şi curaj politic demn de urmat a fost legat de
aşezarea şi ajustarea nivelului real al ratei inflaţiei, de a îngheţa pentru
două luni preţurile în supermarketuri. Politicienii au ajuns la o înţelegere
cu reprezentanţii a două treimi din lanţurile de magazine din Argentina –
printre care Carrefour, Walmart, Coto, Jumbo şi Disco – pentru ca acestea,
pe timp de 2-3 luni, să asigure stabilitatea preţurilor, ceea ce s-a şi
înfăptuit.
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE
Camera de Comerţ şi

Industrie Maramureş în
cadrul Academiei de
Management pentru IMM
a organizat prima serie de
curs „INSPECTOR/
REFERENT RESURSE
UMANE” – COD COR
333304 din anul 2013.

Cursul s-a desfăşurat în
perioada 04 – 19
februarie 2013, de luni
până joi, la sediul CCI
Maramureş, susţinut de
formatori cu  specializări
corespunzătoare programei de pregătire
si cu o pregătire pedagogică specifică
formării profesionale a adulţilor.

Cursul fiind autorizat de către
Autoritatea Naţională pentru Calificări,
după susţinerea examenului, absolvenţii
primesc un certificat de absolvire
recunoscut de către Ministerul Educaţiei,

Cercetării, Tineretului şi Sportului şi
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice cu
următoarele competenţe:

· Comunicarea în limba oficială;
· Planificarea activităţilor;
· Comunicarea cu angajaţii;
· Aplicarea prevederilor legale

referitoare la securitatea şi
sănătatea în muncă şi în
domeniul situaţiilor de
urgenţă;

· Î n t o c m i r e a
documentelor de evidenţă
a personalului;

· G e s t i o n a r e a
documentelor de evidenţă
a personalului;

· Întocmirea registrului
general de evidenţă a
salariaţilor;

· Întocmirea statului de
plată pentru personalul

angajat;
· Administrarea bazei de date de

evidenţă a personalului.
La invitaţia CCI Maramureş au răspuns

firme din diferite domenii de activitate
cât şi persoane fizice, fiind prezenţi pe
parcursul celor trei săptămâni, 12
participanţi.

Curs de formare iniţială a MEDIACurs de formare iniţială a MEDIACurs de formare iniţială a MEDIACurs de formare iniţială a MEDIACurs de formare iniţială a MEDIATORILORTORILORTORILORTORILORTORILOR
Noile modificări aduse

legii 192/2006 privind
medierea şi organizarea
profesiei de mediator
au sporit semnificativ
interesul pentru această
profesie, astfel încât în
ultimele două luni,
Camera de Comerţ şi
Industrie Maramureş în
colaborare cu Asociaţia
Institutul Transilvan de
Mediere din Cluj
Napoca, a organizat o a
doua serie de curs de formare iniţială a MEDIATORILOR.

În perioada 18 februarie – 03 martie 201318 februarie – 03 martie 201318 februarie – 03 martie 201318 februarie – 03 martie 201318 februarie – 03 martie 2013, cei
21 de cursanţi s-au familiarizat cu legislaţia şi etica
medierii, modalităţile de soluţionare amiabilă a
conflictelor, procedurile de mediere, tehnicile
mediatorului (analiza de conflict, empatia, negocierea,
tehnicile de asistenţă şi control, persuasiunea) la care
se adăugă jocurile de rol, fiecare dintre participanţi au
trecut cel puţin o dată prin întregul proces de mediere
în rolul mediatorului.

Cursul este autorizat prin Hotărârile Consiliului de
Mediere nr. 988/06.06.2008, nr. 127/26.11.2009 şi nr.
2829/22.10.2011 şi acoperă în întregime tematica de

profil prevăzută de
S t a n d a r d u l
Ocupaţional.

Cursurile s-au
desfăşurat zilnic, la
Centrul de Instruire şi
Marketing al Camerei
de Comerţ şi Industrie
Maramureş şi au fost
susţinute de către
lectori specialişti în
domeniu, recunoscuţi şi
autorizaţi de către
Consiliul de Mediere.

În data de 17 martie 201317 martie 201317 martie 201317 martie 201317 martie 2013,     la Cluj Napoca, va fi
organizat examenul de absolvire a cursului conform
prevederilor din Regulamentul de organizare a
examenului, elaborat de către Consiliul de Mediere.
Ulterior absolvenţii vor primi Certificate de absolvire
emise de Consiliu, act în baza căruia (alături de alte
documente prevăzute în lege) se vor putea autoriza ca
mediatori.

Datorită cererii foarte mari, pentru următoarea
perioada au fost programate încă 3 serii de curs după
cum urmează: 1-14 aprilie 2013, 07-19 mai 2013 şi 17-
30 iunie 2013.
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CURS DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN VEDEREACURS DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN VEDEREACURS DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN VEDEREACURS DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN VEDEREACURS DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN VEDEREA
AUTORIZĂRII ELECTRICIENILOR (GRADUL I, II ŞI III)AUTORIZĂRII ELECTRICIENILOR (GRADUL I, II ŞI III)AUTORIZĂRII ELECTRICIENILOR (GRADUL I, II ŞI III)AUTORIZĂRII ELECTRICIENILOR (GRADUL I, II ŞI III)AUTORIZĂRII ELECTRICIENILOR (GRADUL I, II ŞI III)
Camera de Comerţ şi Industrie

Maramureş este autorizată de către
Autoritatea Naţională de Reglementare
în domeniul Energiei (ANRE) să
organizeze cursuri de pregătire teoretică
în vederea autorizării electricienilor
(gradul I, II şi III).

De ce să participe firmele sau
electricienii persoane fizice la
acest curs?

Pentru că profesioniştii au nevoie să-
şi completeze şi actualizeze cunoştinţele
de specialitate, cunoştinţele în domeniul
legislativ, al regulamentelor şi al
normativelor specifice.

Pentru că îşi propun să susţină
examenul de autorizare/reautorizare la
ANRE.

Pentru că avem lectori cu experienţă
care vă vor ajuta să completaţi şi
actualizaţi aceste cunoştinţe de
specialitate şi care vă vor oferi informaţii
de ultimă oră din acest domeniu. Sunt

DE CE VĂ OFERIM CEL MAI RAPID MIJLOC DE RECUPERARE A CREANŢELOR?
Un exemplu convingător de soluţionare rapidă a litigiilor prin arbitrajul comercial

Arbitrajul comercial este o  modalitate alternativă de
soluţionare a litigiilor care pune la dispoziţia firmelor o
procedură simplă, ieftina şi rapidă de recuperare a banilor
de la rău platinici.

Avantajele arbitrajului comercial sunt:
 soluţionarea rapida si definitiva a litigiului: termenul

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

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

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

 hotărârea arbitrală:
- este definitiva si obligatorie pentru părţi, nu este

supusa apelului, singura cale de atac admisa este acţiunea
in anulare;

-  are efectele unei hotărâri judecătoreşti;
-  se executa de buna voie, dar este susceptibila de

executare silita, in cazul când executarea nu se
îndeplineşte de buna voie.

Pentru a vă convinge de cele prezentate  mai sus  vă
prezentăm în continuare un caz soluţionat de Curtea de
Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie
Maramureş. Este vorba de o acţiune arbitrală formulată
de reclamantă prin care aceasta a chemat în judecată o
societate debitoare pentru a fi obligată să achite preţul

mărfii livrate, taxă de depozitare pentru marfa comandată
şi neridicată, daune – interese şi cheltuieli de judecată,
cererea fiind timbrată cu o taxă arbitrală în sumă de
25.224 lei, valoarea pretenţiilor fiind de 2.040.000 lei. În
acelaşi dosar reclamanta a formulat şi cerere de înfiinţare
a propririi asiguratorii, admisă de tribunalul arbitral. La
şedinţele arbitrale au participat doar părţile şi
reprezentanţii lor, actele dosarului fiind confidenţiale,
iar soluţionarea litigiului s-a făcut după două şedinţe
arbitrale.

Cererea a fost soluţionată în termen de 42 de zile
calendaristice de la constituirea tribunalului de un
complet compus din 3 arbitri, unul desemnat de
reclamantă, altul de pârâtă şi un supraarbitru ales de cei
doi arbitri. Acţiunea reclamantei probată cu actele de la
dosar a fost admisă, tribunalul arbitral pronunţându-se
în acest sens printr-o hotărâre arbitrală definitivă şi
executorie care putea fi atacată doar printr-o cale de atac:
acţiunea în anulare, în termen de o lună de la comunicare.

Din practica Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de
Comerţ şi Industrie Maramureş, hotărârile arbitrale în
general nu au fost desfiinţate de instanţele judecătoreşti,
fiind puse în executare.

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

specialişti în domeniu, avizaţi de către
ANRE.

Ce tematici vor fi prezentate?
Cunoştinţe fundamentale de

electrotehnică; Noţiuni despre măsurări
electrice şi aparate de măsură; Noţiuni
despre motoare electrice,
transformatoare de putere şi de măsură;
Noţiuni despre factorul de putere şi
modalităţi de îmbunătăţire;

Determinarea secţiunii conductoarelor;
Curenţi de scurtcircuit; Dimensionare şi
alegere aparataj de comutaţie; Legislaţie
si Normative tehnice conform tematicii
ANRE.

Cu ce se finalizează cursul?
La finalul cursului absolvenţii vor primi,

în urma unei evaluări, certificat de
absolvire. Acest certificat va face parte
din dosarul pentru înscriere la examenul
de autorizare a electricienilor.

Când şi unde?
Cursul se va desfăşura in perioada 19

aprilie – 11 mai 2013 in zilele de vineri si
sâmbăta (fără 03 – 04 mai 2013)
începând cu data de vineri 19 apr. ora
16.00 la Sala Polivalentă a CCI
Maramureş, bd. Unirii nr. 16, et. I, cam. 1.

Informaţii suplimentare la sediul CCI
Maramureş, la telefon 0262 221510, fax
0262 225794, sau prin email la
cci_mm@ccimm.ro. Persoana de contact
Mihail Mărăşescu.
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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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ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 359/C din 29 ianuarie. 359/C din 29 ianuarie. 359/C din 29 ianuarie. 359/C din 29 ianuarie. 359/C din 29 ianuarie
2013 2013 2013 2013 2013 pentru aprobarea formularelor
utilizate in procedura cu privire la
cererile de valoare redusa prevazuta de
art. 1.025-1.032 din Legea nr. 134/2010
privind Codul de procedura civila (MO
nr. 69 din 1 februarie 2013)

HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 13 din 29 ianuarie. 13 din 29 ianuarie. 13 din 29 ianuarie. 13 din 29 ianuarie. 13 din 29 ianuarie
2013 2013 2013 2013 2013 pentru aprobarea Tabloului
Uniunii  Nationale a Evaluatorilor
Autorizati din Romania in anul 2013
(MO nr. 70 din 1 februarie 2013)

LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr.  36 din 12 mai 1995. 36 din 12 mai 1995. 36 din 12 mai 1995. 36 din 12 mai 1995. 36 din 12 mai 1995
(*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) notarilor publici si a
activitatii notariale (MO nr. 72 din 4
februarie 2013)

HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 34 din 30 ianuarie. 34 din 30 ianuarie. 34 din 30 ianuarie. 34 din 30 ianuarie. 34 din 30 ianuarie
2013 2013 2013 2013 2013 privind completarea anexei la
Hotararea Guvernului nr. 337/1993
pentru stabilirea circumscriptiilor
judecatoriilor si parchetelor de pe langa
judecatorii (MO nr. 73 din 4 februarie
2013)

RECTIFICARE nrRECTIFICARE nrRECTIFICARE nrRECTIFICARE nrRECTIFICARE nr. 8 din 23 ianuarie. 8 din 23 ianuarie. 8 din 23 ianuarie. 8 din 23 ianuarie. 8 din 23 ianuarie
2013 2013 2013 2013 2013 referitoare la Ordonanta
Guvernului nr.  8/2013 pentru
modificarea si completarea Legii nr.
571/2003 (MO nr. 77 din 6 februarie
2013)

ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 132 din 1 februarie. 132 din 1 februarie. 132 din 1 februarie. 132 din 1 februarie. 132 din 1 februarie
2013 2013 2013 2013 2013 privind modificarea si completarea
Clasificarii ocupatiilor din Romania -
nivel de ocupatie (sase caractere),
aprobata prin Ordinul ministrului
muncii, familiei si protectiei sociale si
al presedintelui Institutului National
de Statistica nr. 1.832/856/2011 (MO nr.
78 din 6 februarie 2013)

LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 7 din 13 martie 1996. 7 din 13 martie 1996. 7 din 13 martie 1996. 7 din 13 martie 1996. 7 din 13 martie 1996
(*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) cadastrului si  a
publicitatii imobiliare (MO nr. 83 din 7
februarie 2013)

LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 241 din 22 iunie 2006. 241 din 22 iunie 2006. 241 din 22 iunie 2006. 241 din 22 iunie 2006. 241 din 22 iunie 2006
(*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare (MO
nr. 85 din 8 februarie 2013)

ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3.130 din 1 februarie. 3.130 din 1 februarie. 3.130 din 1 februarie. 3.130 din 1 februarie. 3.130 din 1 februarie
2013 2013 2013 2013 2013 priv ind modif icarea s i
completarea Metodologiei  de

Acte normative publicate în
Monitorul Oficial

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

acreditare si  evaluare periodica a
furnizorilor de formare continua si a
programelor de formare oferite de
acest ia ,  aprobata prin Ordinul
ministrului  educatiei ,  cercetari i ,
tineretului si sportului nr. 5.564/2011
(MO nr. 85 din 8 februarie 2013)

HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 50 din 23 ianuarie. 50 din 23 ianuarie. 50 din 23 ianuarie. 50 din 23 ianuarie. 50 din 23 ianuarie
2013 2013 2013 2013 2013 pentru modificarea
Regulamentului privind organizarea si
desfasurarea concursului sau
examenului pentru definitivare in
functie, promovare in grade sau trepte
profesionale superioare ori din functia
de grefier cu studii medii in cea de
grefier cu studii superioare, in cadrul
aceleiasi instante ori aceluiasi parchet,
precum si in functii de executie a
personalului auxiliar de specialitate la
instante si parchete superioare, aprobat
prin Hotararea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 181/2007
(MO nr. 86 din 8 februarie 2013)

LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 2 din 1 februarie 2013. 2 din 1 februarie 2013. 2 din 1 februarie 2013. 2 din 1 februarie 2013. 2 din 1 februarie 2013
privind unele masuri pentru degrevarea
instantelor judecatoresti, precum si
pentru pregatirea punerii in aplicare a
Legii nr. 134/2010 privind Codul de
procedura civila (MO nr. 89 din 12
februarie 2013)

HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 48 din 23 ianuarie. 48 din 23 ianuarie. 48 din 23 ianuarie. 48 din 23 ianuarie. 48 din 23 ianuarie
2013 2013 2013 2013 2013 pentru modificarea si completarea
Regulamentului de ordine interioara al
instantelor judecatoresti, aprobat prin
Hotararea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 387/2005
(MO nr. 96 din 15 februarie 2013)

HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr.  160 din 13. 160 din 13. 160 din 13. 160 din 13. 160 din 13
februarie 2013 februarie 2013 februarie 2013 februarie 2013 februarie 2013 pentru completarea
Regulamentului de ordine interioara al
instantelor judecatoresti, aprobat prin
Hotararea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 387/2005
(MO nr. 96 din 15 februarie 2013)

ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 6. 6. 6. 6. 6
din 13 februarie 2013 din 13 februarie 2013 din 13 februarie 2013 din 13 februarie 2013 din 13 februarie 2013 pentru
modificarea si completarea Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr. 96/2012
privind stabilirea unor masuri de

reorganizare in cadrul administratiei
publice centrale si pentru modificarea
unor acte normative (MO nr. 98 din 19
februarie 2013)

HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 43 din 13 februarie. 43 din 13 februarie. 43 din 13 februarie. 43 din 13 februarie. 43 din 13 februarie
2013 2013 2013 2013 2013 privind organizarea si functionarea
Ministerului Fondurilor Europene (MO
nr. 98 din 19 februarie 2013)

ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 214 din 15 februarie. 214 din 15 februarie. 214 din 15 februarie. 214 din 15 februarie. 214 din 15 februarie
2013 2013 2013 2013 2013 privind aprobarea formatului si
structurii  bugetului de venituri si
cheltuieli  intocmit de catre unii
operatori economici,  precum si a
anexelor de fundamentare a acestuia
(MO nr. 100 din 20 februarie 2013)

ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 184 din 13 februarie. 184 din 13 februarie. 184 din 13 februarie. 184 din 13 februarie. 184 din 13 februarie
2013 2013 2013 2013 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. 101 din 20 februarie 2013)

HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 47 din 19 februarie. 47 din 19 februarie. 47 din 19 februarie. 47 din 19 februarie. 47 din 19 februarie
2013 2013 2013 2013 2013 privind organizarea si functionarea
Ministerului Economiei (MO nr. 102 din
20 februarie 2013)

ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 7 din 13 februarie 2013. 7 din 13 februarie 2013. 7 din 13 februarie 2013. 7 din 13 februarie 2013. 7 din 13 februarie 2013
referitor la masuri privind siguranta
ascensoarelor de personae (MO nr. 105
din 21 februarie 2013)

ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 27 din 22 februarie. 27 din 22 februarie. 27 din 22 februarie. 27 din 22 februarie. 27 din 22 februarie
2013 2013 2013 2013 2013 pentru modificarea anexei la
Ordinul ministrului agriculturii si
dezvoltarii rurale nr. 163/2012 privind
aprobarea Normelor tehnice pentru
producerea vinurilor cu indicatie
geografica (MO nr. 111 din 26 februarie
2013)

ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 195 din 20 februarie. 195 din 20 februarie. 195 din 20 februarie. 195 din 20 februarie. 195 din 20 februarie
2013 2013 2013 2013 2013 pentru modificarea si completarea
Ordinului presedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala nr.
1.950/2012 privind aprobarea modelului
si continutului formularelor utilizate
pentru declararea impozitelor si taxelor
cu regim de stabilire prin autoimpunere
sau retinere la sursa (MO nr. 111 din 26
februarie 2013)
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• • • • • Din ţară

• • • • • Din străinătate

OFERTĂ
TELEORMAN

 Societatea are ca obiect de activitate
producerea si comercializarea
biocarburantilor /bicombustibililor ecologici
de tipul bioetanolului. Ofera produsele
rezultate in urma procesului de fabricatie a
biocombustibililor: Bioetanol; Cereale uscate
de la distilator cu solubile; (D.D.G.S); Ulei
din germeni de porumb; CO2; Ulei de fusel.

CERERI
ALGERIA

 Solicita lemn alb, lemn rosu, fag,
derivate. (5517)

DANEMARCA
 Firma daneza doreste sa colaboreze

cu firme din Romania, pentru productie de
mobilier pe baza design-ului propriu.Solicita
dulapuri de perete din lemn, dimensiuni
fixesi corpuri de biblioteca, conform
specificatiilor clientului (5510)

EMIRATELE ARABE UNITE
 Piatra fasonata pentru decoratiuni

exterioare.Firma este interesata de importul
de piatra fasonata pentru decoratiuni
exterioare. (5511)

FRANTA
 Solicita usi pentru mobilier de

bucatarie, din lemn masiv si placaj lem (in
principal stejar); Piese din panouri particule
melaminate lacuite. (5513)

 Solicita cabane de gradina din lemn.
(5514)

 Solicita mobilier de gradina (din pin,
salcam, teck, metal, plastic, etc.) (5514)

 Solicita peleti. (5516)
 Lapte de capra pentru realizarea

produselor proprii. (5518)
GRECIA

 Solicita echipament de vanatoare:
haine, hanorace impermeabile tolbe/genti,
centuri, palarii. Firma elena este interesata
si in activitatea de cooperare cu o firma
din Romania, respectiv productia in tara
noastra la comanda, conform modelelor
trimise de compania elena. (5508)

ISRAEL
 Solicita paturi si leagane din lemn

pentru sugari si copii. (5512)
LIBAN

 Lemn din stejar pentru foc. (5515)
LIBIA

 Cooperare in sistem J-V cu firma
romaneasca de constructii civile pentru
realizarea a 500 de unitati locative. (5519)

OLANDA
 Solicita confectii / textile. Se cauta

numai producatori din Romania, care au

capacitate de export in Olanda. Firmele
romanesti vor primi comenzi de productie
si export conform   specif icati i lor
partenerului extern. (5509)

TUNISIA
 Firma este importator si producator de

mobila si a fost cunoscuta la Salonul de
Mobila din Tunis.Doreste sa primeasca
cataloage si oferte pentru mobila, in vederea
deciziei privind o cooperare. (5507)


