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Conferinţa finală proiect
“EUROPEAN-JOBGUIDE CROSS-CARPATHIA”

(HUSKROUA/0901/106)

Conferinţa finală

În data de 24 aprilie a.c., s-a desfăşurat
la Baia Mare Conferinţa Finală a proiectului
EUROPEAN-JOBGUIDE CROSS-
CARPATHIA, proiect implementat de
Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş
în calitate de partener principal şi având
ca parteneri Camera de Comerţ şi Industrie
Borsod-Abauj-Zemplen (Ungaria) ş i
Transcarpahian Entreprise Support Fund „Tes
Fund” (Ucraina).

Proiectul “EUROPEAN-JOBGUIDE
CROSS-CARPATHIA”, (HUSKROUA/0901/
106) a fost implementat în perioada 3
ianuarie 2011 – 2 mai 2013 în cadrul
Programului „Hungary-Slovakia-Romania-

Ukraine ENPI Cross-border Cooperation
Programme, call for proposals reference
number: HUSKROUA/0901”.

Evenimentul s-a desfăşurat la Sala
Polivalentă a Hotelului Mara.

La acest eveniment au luat parte membri
echipelor de implementare din cele trei ţări
partenere în proiect, reprezentantul firmei
Empirica KFT din Sopron – firmă care a
proiectat portalul www.europe-job.eu
(principalul rezultat al proiectului) precum
şi numeroşi invitaţi din Maramureş.

Evenimentul a fost deschis de preşedintele
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Camerele de Comerţ şi Industrie din Iaşi, Maramureş şi Tulcea, împreună
cu Asociaţia Regională a Întreprinzătorilor Nord-Est, au finalizat
implementarea activităţilor proiectului RURActiv - Sprij inireaRURActiv - Sprij inireaRURActiv - Sprij inireaRURActiv - Sprij inireaRURActiv - Sprij inirea
dezvoltării sustenabile a antreprenoriatului rural prin creareadezvoltării sustenabile a antreprenoriatului rural prin creareadezvoltării sustenabile a antreprenoriatului rural prin creareadezvoltării sustenabile a antreprenoriatului rural prin creareadezvoltării sustenabile a antreprenoriatului rural prin crearea
unui mecanism de bune practici, coerent şi unitar, la nivelulunui mecanism de bune practici, coerent şi unitar, la nivelulunui mecanism de bune practici, coerent şi unitar, la nivelulunui mecanism de bune practici, coerent şi unitar, la nivelulunui mecanism de bune practici, coerent şi unitar, la nivelul
organizaţ i i lor reprezentative ale mediului de afaceri dinorganizaţ i i lor reprezentative ale mediului de afaceri dinorganizaţ i i lor reprezentative ale mediului de afaceri dinorganizaţ i i lor reprezentative ale mediului de afaceri dinorganizaţ i i lor reprezentative ale mediului de afaceri din
România România România România România (POSDRU/83/5.2/S/59699), proiect cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013.

Implementat în perioada 1 iulie 2010 - 30 aprilie 2013, proiectul cu o
valoare totală de 9,55 mil. lei a venit în sprijinul persoanelor din mediului

rural cu o gamă complexă de servicii: consultanţă şi asistenţă în iniţierea
şi dezvoltarea unei afaceri, cursuri şi seminarii profesionale de instruire,
promovarea antreprenoriatului rural, de natură să conducă la îndeplinirea
obiectivului general al proiectului: crearea şi dezvoltarea unui mecanism
de bune practici, coerent şi unitar, la nivelul organizaţiilor reprezentative
ale mediului de afaceri din România, de sprijinire a dezvoltării
antreprenoriatului rural, mecanism de natură să permită implicarea acestor
organizaţii, în mod direct, în susţinerea dezvoltării durabile a
antreprenoriatului rural şi impulsionarea dezvoltării activităţilor non-agricole
prin dezvoltarea durabilă a resurselor umane.

Grupul-ţintă al proiectului a fost constituit din persoane localizate în
mediul rural (persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, persoane
aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive, manageri, angajaţi).
Proiectul s-a bucurat de o foarte bună audienţă, peste 2.100 persoane
beneficiind de serviciile puse la dispoziţie, faţă de doar 600 estimate
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Guvernul ajută IMM,
băncile ba

În Romania, ca în întreaga lume, IMM-
urile au un rol important, fiind coloana
vertebrală a economiei şi baza clasei mijlocii,
care după 2009, a fost extrem de afectată
de aşa-zisele măsuri de austeritate luate de
guvernele anterioare aflate la conducerea
ţării în aceşti ani 2009-2012.

Recesiunea anilor 2009-2012 a făcut
ravagii în mediul de afaceri, deoarece de
la apariţia crizei şi până în prezent,
România a pierdut peste 100.000 de IMM.
În aceste condiţii statul ar trebui să emită o
legislaţie fiscală, care să încurajeze tot ceea
ce înseamnă iniţiativa particulară de
înfiinţare a unei firme din rândul IMM şi
microîntreprinderilor.

IMM creează locuri de muncă într-un mod
mai eficient în raportul cost-efect economic,
în comparaţie cu investiţiile bugetare ale
statului, cu o cheltuială de muncă vie pe
produs mult mai mică şi cu o amploare mult
mai mare din punct de vedere social,
pentru că aceste mici companii antrenează
membrii familiei şi alte persoane din
localitatea respectivă.

De asemenea, trebuie ca guvernul şi
parlamentul să reglementeze relaţia de
comunicare şi colaborare dintre sistemul
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bancar şi IMM, care ar trebui să le ajute mai
mult în obţinerea unor credite şi ajutoare
financiare. În plus, IMM au dovedit că pot
încuraja şi dezvolta exportul românesc prin
aşa-numitele produse tradiţionale sau
produse de calitate superioară. Ele ar avea
succes pe piaţa externă în diverse domenii,
precum cea textilă, agroalimentară,
tradiţională sau bio, artizanat, tot ceea ce
înseamnă valorificarea resurselor locale.
Statul trebuie să ajute doar prin prospectarea
pieţei şi promovarea produselor lor.

IMM pot absorbi mai repede disponibilizaţii
de la instituţiile de stat şi îi pot recalifica ca
angajaţi în noile activităţi pe care le dezvoltă.

Statul trebuie să asigure un cadru de
reglementare prietenos şi aici ne referim la
sistemul de control. De peste 10 ani se tot
vorbeşte despre actul unic de control, dar el
nu a intrat în vigoare efectiv nici acum. Această
formă de control unic presupune verificarea
întreprinderilor de către toate organele
specializate, de cel puţin o dată pe an, în
acelaşi timp. Ca măsura de eficientizare şi
creare de disponibilităţi financiare să se
respecte angajamentul politic ca  plata TVA să
se execute la facturile încasate,.

Se ştie că IMM sunt firme dependente de
marile companii, deoarece ele se pot dezvolta
cel mai bine pe lângă sau împreuna cu
acestea, prin furnizarea de servicii şi produse,
mai ales în cadrul unor clustere specializate.
Nicio ţară din lume nu poate trăi doar din
activităţile şi realizările IMM. Aceste mici
companii sunt nişte elemente în economia de
piaţă care se dezvoltă pe orizontală pe lângă
alte unităţi mari de servicii sau de producţie.
Nu putem să punem baza economiei
româneşti numai pe IMM. Ele au rolul lor, pentru
că au o mare flexibilizare în producţie,
dinamizează economia şi creează locuri de
muncă. Dar, aşa cum am mai scris, acest
sector este dependent de firmele mari şi foarte
mari, care, ele la rândul lor, au nevoie, pe
orizontală, de o serie de întreprinderi mici şi
mijlocii care se le furnizeze diferite produse şi
servicii prin externalizarea lor.

Compania de autoturisme Dacia este un
bun exemplu, unde mii de microîntreprinderi
şi IMM cooperează la crearea produselor
destinate exportului sau consumului intern.

De aceea, România trebuie să aibă o
politică de creare de întreprinderi mari şi foarte
mari puternice, cu capital romanesc,
multinaţional, care, la rândul lor, să antreneze
şi să sprijine dezvoltarea întreprinderilor mici
şi mijlocii, să le ajute cu asistenţă tehnică,
tehnologică, marketing, calificarea forţei de
muncă şi chiar financiar prin achitarea la timp
a facturilor sau ajutoare financiare temporare
pentru începerea noilor activităţi.

De asemenea, IMM pot încuraja exporturile

României în lohn-ul confecţiilor prin aşa-
numitele produse tradiţionale, comandate
pentru serii mijlocii şi mari de o calitate
superioară şi care au o desfacere asigurată
pe piaţa beneficiarilor.

Microîntreprinderile, dar şi IMM, nu pot
mişca singure economia ţării, fără ca statul şi
băncile să nu se implice mai mult în sprijinirea
acestora şi să ajute companiile mari şi foarte
mari să antreneze în dezvoltarea lor
antreprenorii mici şi mijlocii.

În continuare vom reda câteva din măsurile
cerute sau adoptate de actualul guvern pentru
realizarea obiectivului de sprijinire a micilor şi
marilor antreprenori.

Lupta pentru sursele de finanţare este o
problemă pentru orice companie din lume,
care vrea să se dezvolte. La noi însă, lipseşte
capitalul curent şi cel de risc necesar pentru
continuarea producţ iei ş i  f inanţarea
investiţiilor.

O întreprindere mică convinge mult mai
greu o bancă sau un fond de investiţii să-i
acorde finanţare, decât o firma mare. O
companie mare are un rulaj de afaceri
important, solicită credite mai mari, are un
istoric şi este tratată ca un client important al
băncii, fiind şi oferindu-le garanţii
suplimentare.

Economia României are nevoie de capitalul
de risc pentru dezvoltare. De aceea, şi pentru
finanţarea IMM este necesar un capital de risc.
La noi, finanţarea dezvoltării investiţionale se
realizează practic numai pe baza sistemului
bancar, unde avem de-a face numai cu bănci
comerciale, cu dobânzi mari, care preferă
clienţi mari. Capitalurile de risc sunt fondurile
de investiţii, pe care băncile rareori finanţează
proiecte de dezvoltare, deoarece normele lor
nu le permit să acorde credite decât cu garanţii
foarte mari. Fondurile cu capital de risc îşi
asumă riscuri importante, dar şi beneficiile lor
pot fi importante, dar de care IMM nu se pot
apropia.

De reţinut că toată industria IT din Statele
Unite s-a clădit pe baza capitalului de risc, care
în Romania nu există. Fondurile de investiţii din
Statele Unite sunt, fie specializate pe o anumită
industrie, fie universale, care merg pe toată
gama şi sprijină toate companiile indiferent de
mărimea lor.

Societăţile de microfinanţare sunt o
alternativă pentru micii întreprinzători, cea mai
la îndemână metodă de a face rost de bani.
În România există o întreagă reţea de societăţi
de microfinanţare, care oferă consultanţă şi
microfinanţare sau bănci specializate în
microfinanţare, care nu-şi promovează
suficient modul de lucru şi nu au desfăşurare
în teritoriul ţării.

Singura problemă la o societate de
microfinaţare o reprezintă costurile de
finanţare, care sunt mai mari ca la o bancă.
Totuşi, avantajul este că societatea de

microfinanţare nu-ţi cere atât de multe garanţii
precum cei de la banca şi de aceea şi riscul
este mai mare.

Piaţa de capital nu investeşte în întreprinderi
mici şi mijlocii, pentru că oricum capitalizarea
este slabă. O posibilă şansă pentru micul
întreprinzător ar fi să caute bani la fondurile cu
capital de risc.

Fondurile cu capital de risc nu investesc în
orice, de obicei căută societăţi pe acţiuni, nu
SRL, iar pragul de rentabilitate al solicitantului
trebuie să fie destul de mare. În momentul de
faţă, creditul bancar este blocat, iar băncile
din Romania blochează creditarea, în schimb
finanţează din plin statul în avantajul lor.

Din declaraţiile purtătorului de cuvânt al BNR
şi a unor specialişti bancari rezultă că acest
blocaj al creditului oferit de băncile româneşti
se va ridica spre sfârşitul anului odată cu
convingerea şi certitudinea că avem creştere
economică. Dar, cum putem avea creştere
economică fără credit.

Totuşi, indiferent cui ne adresăm pentru un
împrumut trebuie să avem  plan de afaceri
bine structurat şi argumentat, credibil susţinut
şi atunci poţi să intri pe piaţa de capital pentru
a obţine finanţare.

În cazul în care ai o idee interesantă şi viabilă,
atunci poţi obţine finanţare de la un fond de
venture capital, care se ocupa exact de micile
afaceri aflate la început de drum.

Un mic întreprinzător nu mizează pe
societăţile de microfinanţare, pentru că, în
opinia sa, acestea se ocupă cu împrumuturi
de sume mici de bani, care asigură costul de
la un salariu la altul. „Microfinanţarea ar trebui
să fie un fel de împrumut de siguranţă pe
termen mediu sau scurt. De exemplu, de bani
de salarii sau aprovizionarea de materii prime
ş.a. dacă am nevoie, mă duc, mă împrumut,
iar când am încasat produsele
comercializarea îmi plătesc datoria şi angajez
alt microcredit. Această activitate, în perioada
interbelică o făceau băncile populare de tipul
„Furnica”, „Albina” etc.

Mai există şi alte soluţii. La o afacere de mici
dimensiuni, împrumutul de bani de la
cunoştinţe este cel mai facil, doar că „te
împrumută doar cine te cunoaşte”. Dar într-
un domeniu în care start-up-urile merg bine şi
compania are vizibilitate pe piaţă se
recomandă împrumutul cu facilitaţi şi obligaţii
bancare.

Potrivit datelor BNR, creditele acordate de
bănci societăţilor nefinanciare cumulau, în
septembrie 2012, 114 miliarde de lei, în creştere
faţă de luna precedentă, când au fost de 110,5
miliarde de lei, reprezentând mai mult de
jumătate din totalul creditului
neguvernamental,.

 Creditele acordate companiilor au
recuperat, astfel, terenul pierdut în ultimii doi
ani. De exemplu, în decembrie 2010, soldul
total al creditelor pentru companii a fost de 94,5

Continuare în pag. a  4-a
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Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş - Dl Gheorghe Marcaş
care a felicitat toţi membrii echipelor de implementare  pentru
munca depusă şi a apreciat acest proiect ca fiind un eveniment
reper în viaţa tuturor partenerilor.

Moderator al acţiunii a fost D-na Maria Morcovescu – managerul
de proiect, care în prima parte a Conferinţei  a prezentat principalele
activităţi realizate în cadrul proiectului.

Activitatea de cercetare şi analiză a constituit una dintre cele
mai importante şi complexe activităţi realizate de parteneri în
baza unei metodologii unitare elaborate de partenerul principal.

Studiul de cercetare privind dezvoltarea forţei de muncă a fost
prezentat în continuare de Dl. Tuş Florentin – coordonatorul de
cercetare al proiectului. Au fost expuse etapele parcurse în
activitatea de cercetare, formularele de colectare a informaţiilor
utilizate precum şi principalele concluzii rezultate în urma evaluării
evoluţiei şi tendinţelor privind mobilitatea forţei de muncă.

Următorul vorbitor a fost Dl. Andreas Woidich  - expert al Empirica
KFT –  care a prezentat platforma web realizată în cadrul proiectului.
Principalele informaţii care pot fi accesate prin navigarea în portal
au fost proiectate şi explicate celor prezenţi de către expertul
Empirica.

D-na Morcovescu a încheiat seria prezentărilor cu expunerea

rezultatelor obţinute în urma implementării proiectului şi cu o
prezentare în imagini a celor 28 de luni de implementare.

Conducătorii delegaţiilor partenere au luat cuvântul în continuare.
Primul a fost dl Gabor Juhasz – asistent manager al partenerului

CCI Borsod – Abauj – Zemplen care a apreciat excelenta colaborare
a celor trei parteneri şi legăturile de prietenie legate între aceştia
de-a lungul celor aproape doi ani şi jumătate de proiect.

Dl. Andriy Vartsaba – manager de proiect din partea partenerului
TES Fund a luat cuvântul în continuare şi a apreciat că prin această
Conferinţă se finalizează doar un prim pas în obiectivul propus, o
muncă constantă şi eficientă urmând a fi depusă în continuare
pentru a asigura menţinerea cu informaţii actuale şi relevante a
portalului realizat.

Dl. Preşedinte Marcaş a subliniat în mod metaforic la finalul
evenimentului faptul că această  „inimă” a proiectului care este
platforma web, va continua să bată şi va reprezenta un instrument
deosebit de util celor care îl vor accesa.

Evenimentul s-a încheiat cu cuvintele de mulţumire adresate
nominal tuturor membrilor echipei de implementare pentru
implicarea şi activitatea depusă în realizarea şi implementarea
proiectului.

O activitate de socializare şi un schimb de păreri între participanţi
s-a desfăşurat într-o atmosferă destinsă după încheierea lucrărilor
Conferinţei.

Întâlnirea finală a Comitetului
de coordonare al proiectului

Echipa de implementare şi monitorizare a proiectului
„EUROPEAN-JOBGUIDE CROSS-CARPATHIA” s-a întâlnit în data
de 23 aprilie 2013, în Baia Mare, pentru ultima întâlnire a
Comitetului de Coordonare al proiectului, înainte de finalizarea şi
închiderea acestuia.

La întâlnire au participat atât membrii Comitetului de Coordonare
din partea celor trei parteneri, cât şi
experţi invitaţi:

- din partea liderului de parteneriat,
Camera de Comerţ ş i  Industrie
Maramureş: Maria Morcovescu – Manager
proiect; Florentin Tus- Coordonator
cercetare; Bogdan Leganaru – EMPT;
Diana Cheta – Ofiţer financiar; Eugenia
Salajanu – Expert cercetare; Alina Dulf –
Asistent manager proiect;

- din partea partenerului maghiar,
Camera de Comerţ şi Industrie Borsod-
Abauj-Zemplen: Ilona Bányai Szécsiné –

Manager proiect local; Gábor Juhász – Asistent manager proiect;
Erzsébet Szabó Szatmáriné – Expert cercetare; Tamás Csabai –
Ofiţer financiar;

- din partea partenerului ucrainean, Fundaţia TES: Andriy
Vartsaba – Manager proiect local; Valeriy  Korotkov – Ofiţer
financiar; Volodymyr Vartsaba – Asistent manager proiect.

După deschiderea făcută de managerul
de proiect din parte l iderului de
parteneriat, doamna Maria Morcovescu,
partenerii au purtat discuţii referitoare la
stadiul implementării proiectului, gradul
de realizare al indicatorilor tehnici şi
situaţia financiară a proiectului. Au fost
prezentate aspecte procedurale legate de
modul de pregătire a raportării finale pentru
verificarea cheltuielilor după încheierea
proiectului. Având în vedere termenul

Continuare în pag. a 5-a
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miliarde de lei, comparativ cu împrumuturile
pentru persoane fizice de 99,2 miliarde de lei,
iar diferenţa s-a accentuat la sfârşitul anului
2011, raportul fiind de 96,1 miliarde de lei la
100,2 miliarde de lei.

 Totuşi, societăţile nefinanciare, definite ca
fiind societăţile angajate în producţia de bunuri
comerciale şi prestarea de servicii
nefinanciare, nu au beneficiat în mod egal de
finanţare. Entităţile corporative de dimensiuni
mari sunt, în general, favorizate, în detrimentul
microîntreprinderilor şi IMM-urilor. Potrivit
raportului asupra stabilităţii financiare al BNR,
în anul 2012 creditele au fost acordate în
general pentru refinanţări şi mai puţin pentru
împrumuturi noi. Şansele la finanţări noi sunt şi
mai reduse pentru solicitanţii din sectoarele
imobiliar, construcţii şi turism, considerate de
creditori cele mai riscante.

Temerile băncilor sunt justificate, având în
vedere calitatea portofoliului de credite
acordate persoanelor juridice. Astfel, volumul
creditelor neperformante a crescut cu 40% în
perioada iunie 2010 - iunie 2011. Tendinţa este,
totuşi, de ameliorare, în condiţiile în care, în
intervalul iunie 2009 - iunie 2010, creşterea a
fost de 200%.

Revenirea economică a avut un ritm mai lent
decât se aşteptau băncile şi se reflectă în
evoluţia afacerilor clienţilor noştri, în veniturile
acestora, în tranzacţiilor pe care aceştia le
efectuează cu acestea.

Rata creditelor neperformante a atins nivelul
maxim în 2012, înscriindu-se, ulterior, pe o
traiectorie descrescătoare, pe măsură ce
revenirea economică se va consolida, iar
dinamica creditelor nou acordate va deveni
superioară celei aferente creditelor nou intrate
în pierdere.

Potrivit datelor BNR, aproape 95% din suma
incidentelor majore de plăţi este generată de
IMM, iar peste 50% aparţin
microîntreprinderilor. Şi, din nou, firmele
private din sectoarele construcţii şi imobiliar
înregistrează cele mai mari rate de neplată.
Acest fapt trebuie totuşi privit în context: o parte
importantă dintre IMM au suferit în relaţia cu
furnizorii şi clienţii lor, companii mari, care au
profitat de situaţia economică dificilă pentru a
„se finanţa” fără costuri pe seama companiilor
mici.

Se promite de către majoritatea băncilor
comerciale că peste 6 luni ale acestui an vor
relua creditele atât pentru persoanele fizice cât
şi pentru persoanele juridice, mai ales pentru
microîntreprinderi şi IMM. Dar, pentru
reviriment al economiei, băncile trebuie să
execute reluarea creditării pentru ca
perspectivele descrise de BNR să se
materializeze. Însă, pentru moment, ritmul de
creştere al creditelor este în continuare

inferioare avansului economic sau survine mai
târziu decât se aşteptă de către companii şi
mult în urma reluării creşterii economice.

Programul Kogălniceanu
S-a dat startul unei noi etape a programului

guvernamental Mihail Kogălniceanu, astfel
că întreprinderile mici şi mijlocii care au nevoie
de finanţare pot aplica pentru obţinerea unui
credit de până la 400.000 de lei, cu dobândă
subvenţionată de stat şi cu garanţii de stat de
până la 80%.

Faţă de etapele precedente ale
programului guvernamental, actualul din
2013, a suferit unele modificări, care vin în
sprijinul IMM-urilor. Conform noilor prevederi,
valoarea maximă a creditului pe care IMM îl
poate accesa pe an a fost majorată, astfel,
suma a crescut de la 125.000 de lei la 400.000
de lei/IMM/an. Creşte şi valoarea garanţiei
creditului (garanţia acordată de Fondul
Naţional de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderile Mici şi Mijlocii - FNGCIMM) care
va garanta maximum 80%, dar nu mai mult
de 320.000 de lei din valoarea creditului, faţă
de suma maximă de 100.000 de lei, admisă
de vechiul program.

Facilităţile noului program sunt
următoarele:

 dobânda total subvenţionată -
subvenţia acordată IMM-urilor de la bugetul
de stat de către Ministerul Economiei, în
proporţie de 100% pentru creditele în lei, dar
nu mai mult de 9% pe an din soldul sumei
utilizate din linia de credit acordată.

 garanţii în numele şi în contul
statului acordate de FNGCIMM, în calitate
de mandatar al Ministerului Finanţelor Publice,
pentru creditele contractate de beneficiarii
eligibili care respectă condiţiile programului şi
se încadrează în normele şi procedurile interne
ale instituţiilor de credit. Garanţia în numele şi
în contul statului se acordă numai în situaţia în
care beneficiarul programului nu dispune de
garanţii suficiente pentru accesarea liniei de
credit.

Bugetul subvenţiei pentru anul 2013 este de
16,115 milioane de lei, iar plafonul de garanţii
se ridică la 300 de milioane de lei. Linia de
credit, care se acordă pentru o perioadă de
maximum un an, dar cu posibilitate de
prelungire, nu trebuie să depăşească 30% din
cifra de afaceri a întreprinderii.

Subvenţiile se acordă în limita bugetului
anual alocat. După epuizarea bugetului anual
alocat se pot acorda numai facilităţi de
garantare în cadrul Programului, pentru noi
beneficiari şi pentru prelungirile liniilor de
credit. În Ghidul aplicantului în cadrul
programului Mihail Kogălniceanu pentru
întreprinderi mici şi mijlocii se precizează:

Pot accesa credite prin Program
întreprinderile mici şi mijlocii care:

- nu se află în litigiu, în calitate de pârâţi,
cu Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul

Economiei şi instituţia de credit parteneră
- suma ajutoarelor de minimis de care au

beneficiat într-o perioadă de trei ani fiscali,
luând în calcul inclusiv ajutorul acordat în baza
programului, nu depăşeşte echivalentul în lei
a 200.000 de euro, respectiv 100.000 euro în
cazul I.M.M.-urilor care îşi desfăşoară
activitatea în sectorul transportului rutier

- nu figurează cu credite restante în baza
de date a Centralei Riscurilor Bancare şi
împotriva lor nu s-a deschis procedura
insolvenţei.

- de asemenea, întreprinderile trebuie să
aibă minimum 2 ani de activitate consecutivi.

Nu sunt eligibile pentru acordarea de
garanţii în cadrul programului, IMM-urile
care desfăşoară activităţi din sectorul/
domeniul:

- intermedieri financiare şi asigurări
(intermediere monetară; activităţi ale
holdingurilor, fonduri mutuale şi alte entităţi
financiare similare, alte activităţi de
intermedieri financiare, exclusiv activităţi de
asigurări şi fonduri de pensii, activităţi de
asigurări; activităţi de administrare a
fondurilor)

- tranzacţii imobiliare (cumpărarea şi
vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
închirierea şi subînchirierea bunurilor
imobiliare proprii sau închiriate; activităţi
imobiliare pe bază de comision sau contract)

- activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;
- producţie sau comercializare de

armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool,
substanţe aflate sub control naţional, plante,
substanţe şi preparate stupefiante şi
psihotrope, produse energetice definite
potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

- activităţi de închiriere şi leasing:
- activităţi de investigare şi protecţie:
Sumele trase din linia de credit pot fi

utilizate numai pentru:
- cheltuieli privind aprovizionarea,

producţia, desfacerea;
- cheltuieli privind executarea de lucrări şi/

sau prestarea de servicii;
- cheltuieli privind constituirea, prelucrarea,

valorificarea stocurilor;
- alte tipuri de cheltuieli necesare

desfăşurării activităţii curente;
- cheltuieli cu salariile şi alte cheltuieli

asimilate;
- plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a

altor sume datorate bugetului general
consolidat

- alte costuri de operare
Instituţiile de credit selecţionate care

au calitatea de agenţie de implementare
a ajutoarelor acordate sunt: Alpha Bank,
Banca Comercială Carpatica, Banca
Transilvania, Bancpost, BRD Groupe Societe
Generale, CEC BANK, Garanti Bank, OTP Bank
România S.A., Pro Credit Bank, UniCredit Tiriac
Bank, Banca Comercială Română, Piraeus
Bank şi Libra Internet Bank.

Continuare în pag. a  9-a
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Curs de instruire E-Jobguide
~ Baia Mare ~

CAMERA DE COMERŢ ŞI
INDUSTRIE MARAMUREŞ în calitate
de Beneficiar a implementat începând
cu 03 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

Parteneri: CAMERA DE COMERT şi
INDUSTRIE BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN (Ungaria) şi FUNDATIA
TRANSCARPATHIAN ENTERPRISE SUPPORT FUND „TES FUND”
(Ucraina)

În data de 23 aprilie 2013, s-a organizat la Hotel Mara din
Baia Mare, al treilea curs de instruire, al cărui obiectiv principal
a fost de a oferi informaţii privind modul de utilizare a platformei

web, modul de promovare a proiectului,
modul de asistare/consultare a celor
care nu au acces la internet la
domiciliu pentru a obţine informaţiile
specifice de care au nevoie.

În prima parte a cursului a fost
prezentat pe scurt proiectul de către
managerul de proiect al beneficiarului
şi anume: obiectivul general, obiectivul
specific, durata proiectului, precum şi
cele 8 activităţi principale.

În cea de-a doua parte,
reprezentantul subcontractorului de

servicii web a prezentat platforma www.europe-job.eu: mod de
utilizare, structură, facilităţi ş.a.

La eveniment au participat membrii echipei de proiect ai
beneficiarului, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor locale, ONG-
urilor, societăţilor comerciale, instituţiilor de învăţământ ş.a.

Întâlnirea finală a Comitetului
de coordonare al proiectului

Urmare din pag. a 3-a

limită al proiectului din perspectiva contractului de grant este 02
mai, 2013, partenerii au planificat activităţile rămase de
implementat în ultimele săptămâni ale proiectului, precum şi
activităţile pregătitoare finalizării şi evaluării proiectului.

Cea mai importantă parte a întâlnirii finale a comitetului de

coordonare al proiectului a fost rezervată discuţiilor referitoare la
modul continuării proiectului după încetarea finanţării, în special
cele care privesc aplicaţia web dezvoltată în cadrul acestuia:
www.europe-job.eu. O serie de direcţii de dezvoltare au fost
identificate de către parteneri în cadrul discuţiilor avute, urmând
ca în perioada imediat următoare acestea să se materializeze în
activităţi specifice.

Continuare în pag. a 6-a
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Curs de instruire E-Jobguide
~ Miskolc ~

Camera de Comerţ şi Industrie Borsod-
Abaúj-Zemplén a organizat la data de 22
aprilie 2013, în calitate de partener în cadrul
proiectului EUROPEAN-JOBGUIDE CROSS-
CARPATHIA (HUSKROUA/0901/106), un
training interactiv pentru prezentarea
portalului adresat persoanelor implicate în
proiect şi tuturor persoanelor interesate, care
a avut loc în sala de conferinţe a Hotelului Bástya din
Miskolctapolca.

Training-ul a fost susţinut de firma care a proiectat pagina web
- EMPIRICA – reprezentată de dl Andreas Woidich şi scopul său
principal a fost să prezinte informaţiile care pot fi găsite pe pagina
web părţilor interesate ale proiectului, beneficiarilor şi posibilităţile
pe care le oferă portalul pentru a susţine o mai bună cunoaştere a
pieţei muncii din zona transfrontalieră.

Participanţii la curs, care vin mai ales din zona ocupaţională, a

schimbului de forţă de muncă şi cea educaţională, au pus întrebări
cu privire la funcţionarea paginii web şi au avut posibilitatea să
facă sugestii cu privire la eventuala dezvoltare, extindere, menţinere
a portalului pe viitor.

Participanţii la curs au fost dispuşi să colaboreze îndeaproape
pe viitor pentru a fructifica rezultatele proiectului şi eventual să
participe la proiectele viitoare, să promoveze pagina web creată
www.europe-job.eu.

Urmare din pag. a 5-a

Organizaţiile, companiile şi autorităţile interesate au diferite
posibilităţi de a deveni parteneri/ multiplicatori ai platformei,
crescându-si astfel vizibilitatea în rândul persoanelor aflate în
căutarea de informaţii despre profesii, despre cursuri de formare
sau în rândul organizaţiilor relevante.

Prin natura platformei, facilităm un schimb uşor de link-uri între
JobGuide CrossCarpathia şi alte website-uri asociate.

Există multe alte oportunităţi pentru diferite grupuri de utilizatori
să participe pe platformă:

- Stabilirea de contacte cu alte organizaţii, angajatori sau
autorităţi din afara ţării, pentru a extinde reţeaua personală sau
pentru a găsi parteneri.

- Companiile, serviciile de ocupare a forţei de muncă sau
instituţiile de învăţământ vor putea să publice informaţii despre
profesii sau cursuri de pregătire sau educaţie profesională prin
interfaţa din sistem.

- Sindicatele şi asociaţiile angajatorilor pot să îşi promoveze
serviciile şi să atragă noi membri.

- Organizaţiile pot anunţa evenimente, promovând sau iniţiind
campanii transfrontaliere – legăturile cu reţeaua Eures sunt
încurajate în special.

- Instituţiile de învăţământ sau autorităţile locale pot edita

Implica-te in platforma
E-JobGuide CrossCarpathia
http://www.europe-job.eu

categoriile de informaţii selectate, astfel contribuind la actualizarea
şi transparenţa informaţiilor.

Utilizatorii interesaţi se pot abona la buletinul informativ urmărind
astfel ultimele evoluţii de pe platformă, fiind astfel la curent cu
tendinţele şi evenimentele aferente.

Platforma va fi actualizată continuu cu noi profesii şi contacte
regionale, va fi aplicată o optimizare specifică a motorului de
căutare (SEO) – astfel încât să îmbunătăţească rezultatele căutarii
pe web şi să contribuie la creşterea numărului de vizitatori.

Adresaţi-vă pentru asistenţă partenerului de proiect la nivel
naţional/ regional sau dacă sunteţi interesat într-o colaborare!
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Conferinţa de Diseminare a Proiectului Dezvoltare Antreprenorială şi
Relaţionare în Mediul de Afaceri - D.A.R.M.A.

În data de 04 aprilie 201304 aprilie 201304 aprilie 201304 aprilie 201304 aprilie 2013, la Baia Mare,
în locaţia Centrului de Instruire şi Marketing
al CCI Maramureş a fost organizată cea de-a
doua Conferinţă  de Diseminare aConferinţă  de Diseminare aConferinţă  de Diseminare aConferinţă  de Diseminare aConferinţă  de Diseminare a
Proiectului DezvoltareProiectului DezvoltareProiectului DezvoltareProiectului DezvoltareProiectului Dezvoltare
Antreprenorială  ş i  Relaţ ionare înAntreprenorială  ş i  Relaţ ionare înAntreprenorială  ş i  Relaţ ionare înAntreprenorială  ş i  Relaţ ionare înAntreprenorială  ş i  Relaţ ionare în
Mediul de Afaceri - D.A.R.M.A.Mediul de Afaceri - D.A.R.M.A.Mediul de Afaceri - D.A.R.M.A.Mediul de Afaceri - D.A.R.M.A.Mediul de Afaceri - D.A.R.M.A.

Proiectul D.A.R.M.A. D.A.R.M.A. D.A.R.M.A. D.A.R.M.A. D.A.R.M.A. este     finanţat prin
programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 şi are drept
parteneri Camera de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Botoşani în calitate de beneficiar
şi Camera de Comerţ şi Industrie Bacău,
Camera de Comerţ şi Industrie Suceava,
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură
Vrancea şi Asociaţia pentru Integrare şi
Dezvoltare Comunitară INDECO din Iaşi în
calitate de parteneri.

Proiectul îşi propune dezvoltarea

abilităţilor managerilor şi angajaţilor
din IMM-uri, precum şi a persoanelor
care doresc să dezvolte o afacere pe
baza unui program de educaţie
antreprenorială şi managerială.

Obiectivele specifice ale
proiectului sunt: crearea unei reţele
mobile de puncte de susţinere şi
stimulare directă a antreprenorilor
locali; îmbunătăţirea calificărilor
managerilor, ale femeilor manager
şi ale angajaţilor prin cursuri

autorizate; dezvoltarea antreprenorială prin
servicii suport de consultanţă şi integrarea
inovării în firme prin introducerea
programelor de formare profesională de
formatori şi coaching.

Această acţiune a adus in atenţia
întreprinzătorilor şi a autorităţilor din
regiunea Nord-Vest rezultatele proiectului,
promovând cele mai bune
practici şi metode moderne şi
inovative de management
strategic al resurselor umane.

În cuvântul de deschidere
dl Dorin Romeo FLOAREŞ,
Preşedintele Camerei de
Comerţ, Industrie şi
Agricultură Botoşani,
Manager Proiect, a împărtăşit
celor prezenţi din experienţa

CCI Botoşani privind implementarea
proiectului mai sus menţionat. De asemenea,
a subliniat câteva aspecte pe care trebuie să
le ia în consideraţie orice organizaţie când
scrie, semnează şi implementează un proiect
strategic pe programul POSDRU.

În continuare dna Monica Sînziana EŞI,
Coordonator SUA Afaceri la Camera de
Comerţ şi Industrie Suceava, Consultant birou
de dezvoltare antreprenorială, a prezentat pe
scurt proiectul precum şi stadiul de
implementare a  acestuia.

Au urmat discuţii, întrebări legate de
realizările proiectului, dar şi de posibilitatea
de a fi reluat proiectul în perioada de
programare 2014-2020, pe propuneri de
proiect ale beneficiarilor din regiunea Nord-
Vest.

Discuţiile au continuat în cadru informal la
finalul prezentării.

iniţial. Aria de acoperire a proiectului a cuprins zone cu tipologie rurală
diferită: Nord-Est (Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui), Nord-
Vest (Maramureş), Sud-Est (Tulcea).

În cadrul proiectului, s-au atins următorii indicatori de activitate: a fost
realizată o analiză a stării, necesităţilor şi potenţialului de dezvoltare a
afacerilor în mediul rural la nivelul a 11 comune din arealul menţionat mai
sus, consolidarea a 4 centre de consultanţă la nivelul reprezentanţelor cu
adresabilitate rurală ale Camerei de
Comerţ şi Industrie Iaşi, acordarea de
consultanţă în afaceri unui număr de peste
1.100 persoane, crearea unor servicii
permanente de bursă a locurilor de muncă
(322 solicitanţi) şi bursă de produse şi
servicii non-agricole (244 solicitanţi), au
fost organizate 11 cursuri de comunicare
în limba engleză şi 11 cursuri de instruire
utilizare calculatoare (în total, 500
cursanţi), 110 seminarii de iniţiere în
afaceri (524 persoane instruite), un ghid

al antreprenorului distribuit în 2.200 exemplare, o revistă dedicată
antreprenoriatului (25 de ediţii cu un tiraj lunar de 2.400 exemplare),
emisiuni de radio (20) şi televiziune (20), manifestări expoziţionale (4
târguri, 2.400 mp standuri amenajate, 278 expozanţi, peste 15.000
vizitatori) însoţite de conferinţe şi ateliere de lucru dedicate expozanţilor.
De asemenea, ca rezultat al proiectului, bunele practici au fost transpuse
într-un ghid dedicat şi abordate în cadrul unei conferinţe naţionale cu
celelalte camere de comerţ şi industrie din România, cu această ocazie
ratificându-se un acord de parteneriat privind facilitare schimbului şi
integrarea de bune practici.

Implementarea cu succes a activităţilor proiectului RURActiv nu ar fi
fost posibilă fără o foarte bună colaborare din partea administraţiei publice
locale, Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş beneficiind de sprijinul
concret al Primăriei Comunei Fărcaşa şi al Primăriei Comunei Săpânţa în

identificarea beneficiarilor, găzduirea
programului de cursuri şi seminarii şi
facilitarea accesului gratuit al publicului
interesat la materialele de promovare a
spiritului antreprenorial (Revista de
Antreprenoriat, Ghidul Antreprenorului).

Sustenabilitatea proiectului este asigurată
la nivelul consorţiului prin încheierea unui
acord post-implementare, prin care partenerii
vor folosi acest mecanism de cooperare
pentru continuarea acordării de servicii
adecvate antreprenorilor din mediul rural.

Urmare din pag.  1

Conferinţa finală
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

În data de 9 aprilie 2013 a început prima serie de curs
- FORMATOR (COD COR 242401) din acest an, program
organizat de către Camera de Comerţ şi Industrie
Maramureş în cadrul Academiei de Management pentru
IMM-uri.

Cursul se desfăşoară în perioada 9 aprilie – 15 mai
2013, în zilele de marţi şi joi, în intervalul orar 16:00 –
19:00 la sediul CCI Maramureş.

Obiectivul principal al cursului este însuşirea diferitelor
tehnici de formare şi dezvoltarea abilităţilor necesare pentru
instruirea adulţilor. La invitaţia CCI Maramureş au răspuns
10 persoane care activează în diferite domenii de activitate
şi doresc să obţină calitatea de formator.

În urma promovării examenului final, toţi cursanţii vor
primi certificate de absolvire cu recunoaştere naţională şi
vor fi capabili:

· Să pregătească formarea;
· Să realizeze activităţile de formare;

Curs FORMATOR

Curs de formare iniţială a MEDIATORILOR
În perioada 1 - 14 aprilie 2013

Camera de Comerţ şi Industrie
Maramureş în colaborare cu
Asociaţia Institutul Transilvan de
Mediere din Cluj Napoca, a
organizat o nouă serie de curs de
formare iniţială a MEDIATORILOR.
Curs autorizat prin Hotărârile
Consiliului de Mediere nr. 988/
06.06.2008, nr. 127/26.11.2009 şi nr.
2829/22.10.2011.

Cei 22 de cursanţi sau 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.

Cursurile s-au desfăşurat zilnic, la Centrul de
Instruire şi Marketing al Camerei de Comerţ şi
Industrie Maramureş şi au fost susţinute de

· Să evalueze participanţii la formare;
· Să aplice metodele şi tehnicile speciale de formare;
· Să se ocupe de marketing-ul formării;
· Să proiecteze programele de formare;
· Să organizeze programele şi stagiile de formare;
· Să evalueze şi să asigure calitatea programelor şi a

stagiilor de formare.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

către lectori specialişti în domeniu,
recunoscuţi şi autorizaţi de către
Consiliul de Mediere.

În data de 28 aprilie 2013, la Cluj
Napoca, a fost 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 două serii de curs după cum urmează:
07-19.05.2013 şi 17-30.06.2013.

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

Curs NOŢIUNI FUNDAMENTCurs NOŢIUNI FUNDAMENTCurs NOŢIUNI FUNDAMENTCurs NOŢIUNI FUNDAMENTCurs NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂALE DE IGIENĂALE DE IGIENĂALE DE IGIENĂALE DE IGIENĂ
Camera de Comerţ  ş iCamera de Comerţ  ş iCamera de Comerţ  ş iCamera de Comerţ  ş iCamera de Comerţ  ş i

IndustrieIndustrieIndustrieIndustrieIndustrie Maramureş, în cadrul
“Academiei de Management pentru
IMM Maramureş”, în conformitate cu
Ordinul comun al Ministerului
Sănătăţii (aviz nr. 10762/21.02.2011)
şi al Ministerului Educaţiei, Cercetării
Tineretului şi Sportului (aviz nr.32472/
30.03.11), este avizată să realizeze
programe de

INSTRUIRE PRIVINDINSTRUIRE PRIVINDINSTRUIRE PRIVINDINSTRUIRE PRIVINDINSTRUIRE PRIVIND
INSUŞ IREA NOŢ IUNILORINSUŞ IREA NOŢ IUNILORINSUŞ IREA NOŢ IUNILORINSUŞ IREA NOŢ IUNILORINSUŞ IREA NOŢ IUNILOR

FUNDAMENTALE DE IGIENĂFUNDAMENTALE DE IGIENĂFUNDAMENTALE DE IGIENĂFUNDAMENTALE DE IGIENĂFUNDAMENTALE DE IGIENĂ
Cursurile se adresează în special

persoanelor care desfăşoară
următoarele activităţi: producţie
(industrie alimentară şi microproducţie
alimentară); depozitare; transportul şi
desfacerea alimentelor; alimentaţia
publică şi colectivă; comerţ cu ridicata

şi amănuntul al produselor alimentare;
comerţ stradal; întreţinerea
instalaţiilor de aprovizionare cu apă
potabilă; prestări de servicii (frizerie,
coafură, cosmetică, întreţinere); alte
activităţi care prezintă riscuri de
transmitere a unor boli.

Lucrătorii din acesteLucrătorii din acesteLucrătorii din acesteLucrătorii din acesteLucrătorii din aceste
categorii de servicii,  cu risccategorii de servicii,  cu risccategorii de servicii,  cu risccategorii de servicii,  cu risccategorii de servicii,  cu risc
pentru sănătatea populaţiei aupentru sănătatea populaţiei aupentru sănătatea populaţiei aupentru sănătatea populaţiei aupentru sănătatea populaţiei au
obligaţ ia legală  a instruiriiobligaţ ia legală  a instruiriiobligaţ ia legală  a instruiriiobligaţ ia legală  a instruiriiobligaţ ia legală  a instruirii
periodice în domeniulperiodice în domeniulperiodice în domeniulperiodice în domeniulperiodice în domeniul
noţ iunilor fundamentale denoţ iunilor fundamentale denoţ iunilor fundamentale denoţ iunilor fundamentale denoţ iunilor fundamentale de
igienă  conform Ordinuluiigienă  conform Ordinuluiigienă  conform Ordinuluiigienă  conform Ordinuluiigienă  conform Ordinului
Ministerului Sănătăţii nr. 1225Ministerului Sănătăţii nr. 1225Ministerului Sănătăţii nr. 1225Ministerului Sănătăţii nr. 1225Ministerului Sănătăţii nr. 1225
din 24.12.2003.din 24.12.2003.din 24.12.2003.din 24.12.2003.din 24.12.2003.

Programele de instruire sunt
structurate pe 5 module:

Modulul 1Modulul 1Modulul 1Modulul 1Modulul 1:::::  Servicii deServicii deServicii deServicii deServicii de
producţie, depozitare, transportproducţie, depozitare, transportproducţie, depozitare, transportproducţie, depozitare, transportproducţie, depozitare, transport

şi comercializare a alimentelor;şi comercializare a alimentelor;şi comercializare a alimentelor;şi comercializare a alimentelor;şi comercializare a alimentelor;
inclusiv alimentaţie publică şiinclusiv alimentaţie publică şiinclusiv alimentaţie publică şiinclusiv alimentaţie publică şiinclusiv alimentaţie publică şi
a colectivităţilor a colectivităţilor a colectivităţilor a colectivităţilor a colectivităţilor (cu 3 nivele).

Modulul 2Modulul 2Modulul 2Modulul 2Modulul 2:::::  Servicii deServicii deServicii deServicii deServicii de
curăţenie în unităţ i  decurăţenie în unităţ i  decurăţenie în unităţ i  decurăţenie în unităţ i  decurăţenie în unităţ i  de
asistenţă  medicală ,asistenţă  medicală ,asistenţă  medicală ,asistenţă  medicală ,asistenţă  medicală ,
colectivităţi de copii şi tineri,colectivităţi de copii şi tineri,colectivităţi de copii şi tineri,colectivităţi de copii şi tineri,colectivităţi de copii şi tineri,
unităţ i  de cazare, hoteluri,unităţ i  de cazare, hoteluri,unităţ i  de cazare, hoteluri,unităţ i  de cazare, hoteluri,unităţ i  de cazare, hoteluri,
moteluri, cabane etc.moteluri, cabane etc.moteluri, cabane etc.moteluri, cabane etc.moteluri, cabane etc.

Modulul 3Modulul 3Modulul 3Modulul 3Modulul 3::::: Producţ ia ş iProducţ ia ş iProducţ ia ş iProducţ ia ş iProducţ ia ş i
distribuţ ia apei potabile ş idistribuţ ia apei potabile ş idistribuţ ia apei potabile ş idistribuţ ia apei potabile ş idistribuţ ia apei potabile ş i
producţia apei îmbuteliate producţia apei îmbuteliate producţia apei îmbuteliate producţia apei îmbuteliate producţia apei îmbuteliate (cu
3 nivele).

Modulul 4Modulul 4Modulul 4Modulul 4Modulul 4:::::  Servicii deServicii deServicii deServicii deServicii de
îngrijire corporală .îngrijire corporală .îngrijire corporală .îngrijire corporală .îngrijire corporală .

ModululModululModululModululModulul 55555:::::  Servicii tipServicii tipServicii tipServicii tipServicii tip
dezinfecţie, deratizare.dezinfecţie, deratizare.dezinfecţie, deratizare.dezinfecţie, deratizare.dezinfecţie, deratizare.

Participanţii la programul de
instruire susţin la încheierea
cursurilor un examen de absolvire (pe

baza unui chestionar) organizat în
colaborare cu Direcţia de SănătateDirecţia de SănătateDirecţia de SănătateDirecţia de SănătateDirecţia de Sănătate
Publică MaramureşPublică MaramureşPublică MaramureşPublică MaramureşPublică Maramureş.

Certificatele de absolvire au
valabilitatea de 3 ani de la data
emiterii.

În zilele de 25 ş i 26 aprilie25 ş i 26 aprilie25 ş i 26 aprilie25 ş i 26 aprilie25 ş i 26 aprilie
20132013201320132013, a avut loc a doua serie de curs
în acest domeniu pe modulul 4modulul 4modulul 4modulul 4modulul 4,
Servicii de îngrijire corporală.Servicii de îngrijire corporală.Servicii de îngrijire corporală.Servicii de îngrijire corporală.Servicii de îngrijire corporală.
Au participat persoane din cadrul
următoarelor unităţi: SALONSALONSALONSALONSALON
AFRODITE; SALON VENUS;AFRODITE; SALON VENUS;AFRODITE; SALON VENUS;AFRODITE; SALON VENUS;AFRODITE; SALON VENUS;
SALON MIRACLE; SC ELLASALON MIRACLE; SC ELLASALON MIRACLE; SC ELLASALON MIRACLE; SC ELLASALON MIRACLE; SC ELLA
MONIQUE STYLING SRL MONIQUE STYLING SRL MONIQUE STYLING SRL MONIQUE STYLING SRL MONIQUE STYLING SRL şi alte
persoane fizice autorizate în acest
domeniu.

Informaţii suplimentare la sediul
CCI Maramureş, telefon 0262 221510,
0362-405303, fax 0262 225794, e-mail
cci_mm@ccimm.ro.

Mihail MĂRĂşESCU
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De asemenea, pentru a veni în sprijinul IMM, statul va acorda
ajutoare de minimis de maxim 200.000 euro pentru companiile care
fac investiţii, pe o perioada fiscala de trei ani, daca aceste firme creează
şi păstrează şapte locuri de munca pe o perioada de 3 ani de la
realizarea investiţiei, în cazul sumelor peste 100.000 euro.

Ajutoarele de minimis, totalizând 400 milioane lei (100 milioane euro),
se vor acorda IMM-urilor pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, ca
fonduri nerambursabile, în cuantum de 100% din valoarea totala a
cheltuielilor eligibile aprobate pentru finanţare.

Potrivit unui proiect de hotărâre de guvern ajutoarele trebuie să se
încadreze într-un plafon maxim de 200.000 euro, echivalent în lei,
respectiv 100.000 euro în cazul firmelor care au activitate în domeniul
transportului rutier,.

Schema pentru emiterea de acorduri pentru finanţare va fi derulată
din acest an până la 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, iar plata
ajutorului de minimis se efectuează în perioada 2014-2016, în limita
bugetului anual alocat schemei. Autorităţile estimează că vor beneficia
de aceste fonduri aproximativ 1.000 de IMM.

Firmele vor primi aceste ajutoare dacă se angajează ca vor păstra
angajaţii existenţi la data depunerii cererii de finanţare şi că vor crea,
până la finalizarea investiţiei, cinci locuri de muncă, pentru ajutoarele
de maxim 100.000 euro, respectiv şapte locuri pentru sumele cuprinse
intre 100.000 şi 200.000 euro.

Dintre acestea, cel puţin două, respectiv trei locuri de muncă trebuie
să fie acordate unor persoane care nu au avut contract individual de
munca în ultimele trei luni. Firmele trebuie să menţină aceste posturi
încă trei ani de la finalizarea investiţiei.

În plus, IMM trebuie să nu mai fi primit ajutoare de minimis pe o
perioada de 3 ani fiscali consecutivi (anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori)
sau, în cazul în care au beneficiat de acestea, suma să nu fi depăşit
plafoanele menţionate.

Acestea vor prezenta un plan de investiţii pentru care solicita
finanţarea, cu evidenţierea cheltuielilor eligibile, precum şi un studiu
tehnico-economic din care să rezulte viabilitatea proiectului de investiţii
şi eficienţa economică a întreprinderii solicitante în următorii trei ani de
la finalizarea investiţiei.

Urmare din pag. a 4-a

Guvernul ajută IMM, băncile ba IMM trebuie să fie fără datorii la bugetul de stat şi să nu se afle în
proceduri de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare
judiciară, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare.

Guvernul doreşte să acorde încă o gură de oxigen IMM. Astfel,
450.000 de firme ar putea fi scutite de plata TVA, după ce pragul cifrei
de afaceri sau al veniturilor peste care firmele sunt obligate să plătească
aceste taxe va fi majorat de la 35.000 la 50.000 euro.

Măsura a fost solicitată de România şi aprobată de Consiliul Uniunii
Europene la sfârşitul lunii martie şi este valabilă până în 2014 sau până
la implementarea unei noi directive europene privind plafoanele de
cifră de afaceri sub care firmele pot fi exceptate de la plata TVA.

În România, aproximativ 450.000 de firme, adică peste trei sferturi
din totalul IMM, au o cifră de afaceri de până la 50.000 de euro şi intră,
aşadar sub incidenţa acestei decizii.

Efectele sunt multiple şi pozitive, fapt că, companiile mici şi mijlocii se
vor capitaliza mai uşor, că vor putea ţine o contabilitate simplificată,
ceea ce înseamnă eforturi şi cheltuieli reduse, care contribuie la
fortificarea şi relansarea lor.

În plus, pe termen mediu şi lung, aceste reduceri de costuri vor
contribui la creşterea competitivităţii, a exporturilor şi la crearea de noi
locuri de muncă.

Dacă decizia a fost aprobată la nivel UE, se poate deschide foarte
bine Codul Fiscal şi se poate pune în practică. Totul depinde de voinţa
politică a guvernului.

Despre acest document se vorbeşte încă de la sfârşitul anului 2010,
când Guvernul României a inclus în scrisoarea de intenţie convenită cu
Fondul Monetar Internaţional şi solicitarea de majorare a plafonului
peste care firmele sunt obligate să plătească TVA.

În document mai este menţionat şi că, odată adoptată această
măsură, Ministerul Finanţelor va introduce un sistem simplificat de
taxare pentru firmele cu cifra de afaceri sub plafonul de 50 mii de euro.

Dar, în cei trei ani nu s-a făcut nimic. Sperăm că de această dată
promisiunea actualului guvern va fi realizată.

Noua lege a IMM modificată în proiect, aşteaptă să fie pusă în
dezbatere publică şi apoi în Parlamentul ţării, înainte de luna martie
a.c. De ce o lege atât de necesară şi cu efect important în reluarea
creşterii economice este neglijată de guvern şi parlament?

Aşteptăm şi alte măsuri din partea guvernului şi a băncilor pentru
reluarea creşterii economice în toate sectoarele economiei româneşti.

Lactag implementeaza sistemul ERP ASiSLactag implementeaza sistemul ERP ASiSLactag implementeaza sistemul ERP ASiSLactag implementeaza sistemul ERP ASiSLactag implementeaza sistemul ERP ASiS
Lactag, cel mai mare producator de lactate

din zona de sud a Romaniei, a decis
implementarea sistemului integrat ASiS.

La baza deciziei luate de managerii companiei,
a stat necesitatea de a gestiona intreaga activitate
cu ajutorul unei solutii software integrate,
adaptate perfect speci f icului
companiei. Alegerea solutiei informatice potrivite
a venit ca un pas firesc dupa incheierea
procesului de re-tehnologizare a fabricii si face
parte dintr-o strategie mai ampla a Lactag de a
deveni unul din primii 10 jucatori de pe piata
romaneasca de lactate.

Motivul principal care a inclinat balanta
hotarator inspre solutia informatica ASiS il
reprezinta experienta indelungata a companiei Alfa
Software privind particularitatile lantului neintrerupt
al productiei, distributiei si comertului de lapte
si produse din lapte. De-a lungul ultimilor ani,
ASiS ERP a fost implemetat cu succes si in cadrul
altor firme de profil precum Unicarm, Romfulda,
Lactate Lechinta sau Carmolact (Monor),
contribuind decisiv la evolutia acestora.

Cu o cifra de afaceri de peste 3,5 milioane de
EUR si planuri de crestere in viitorul apropiat,
Lactag a implementat solutia scalabila ASiS ERP,
menita sa ajute la eficientizarea si monitorizarea in
timp real a activitatii curente, dar si la extinderea
ulterioara a companiei spre alte directii de
dezvoltare.

Procesul de personalizare a solutiei ASiS s-a
bazat pe stabilirea unui flux de lucru eficient, rezultat
al imbinarii intre procesele si procedurile deja
existente in Lactag si a experientei consultantilor
nostri privind industria de lactate.

Astfel, ASiS ERP s-a concentrat in a urmari
indeaproape fluxul de productie, incepand de la
momentul colectarii laptelui si pana in momentul
predarii produselor finite catre depozitele companiei.
Etapa urmatoare consta in implementarea

modulelor de distributie si vanzare, compania
dispunand de o retea logistica in plina expansiune.
De fapt, flota auto Lactag transporta si distribuie
produsele marilor lanturi de magazine, iar pentru
a mentine prospetimea, livrarea se face de obicei
in mai putin de 24 de ore. Distributia produselor
Lactag are loc cu preponderenta in Bucuresti,
Ploiesti, Craiova sau Ramnicu-Valcea.

De asemenea, Lactag detine o retea de
magazine proprii, numarul lor va ajunge la 100
in cursul acestui an. Reteaua de magazine proprii
va putea fi urmarita cu ajutorul aplicatiei destinata
vanzarii cu amanuntul (ASiS - Punct de Vanzare).
Doar in decursul lunii martie, au fost deschise
deja trei noi magazine proprii, utilizand aplicatia
de vanzare de la Alfa Software.

O data finalizat procesul de implementare a
sistemului ASiS, managerii Lactag vor putea sa-
si concentreze eforturile de dezvoltare ale
companiei si pe alte verticale de business conexe,
urmand astfel modelul de investitii validat pe
aceasta piata.

ALFA SOFTWARE SA
Cluj-Napoca Str. Patriciu Barbu nr.57
Tel. 0264-433636, Web: www.asw.ro
E-mail: officecj@asw.ro
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Prin Legea 72 / 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii
în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din
contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţile
contractante care a intrat în vigoare la data de 5 aprilie 2013, legiuitorul
aduce anumite limitări libertăţii contractuale prin crearea unor
mecanisme eficiente pentru combaterea întârzierilor la plată.
Principale limitări se referă la termenele de plată, termenul de emitere
sau primire a facturii, dobânzi şi daune-interese.

Termene de plată
Legea mai sus prevăzută stabileşte anumite limitări în ce priveşte

termenele de plată, atât între profesionişti, cât şi între aceştia şi
autorităţile contractante astfel:

- maxim 60 de zile calendaristice – în raporturile între
profesionişti

- maxim 30 de zile calendaristice – în raporturile între
profesionişti şi autorităţile contractante

În anumite condiţii expres prevăzute de lege se poate deroga de la
termenele de plată, cu titlu de excepţie, dacă există o prevedere
expresă în acest sens în contracte. Prin urmare, deşi mulţi profesionişti
nu încheie contracte, pentru a beneficia de această posibilitate este
absolut necesar să se încheie contractul în formă scrisă.

Daune - interese, dobânzi
În cazul în care creditorul, inclusiv subcontractanţii săi, şi-a îndeplinit

obligaţiile contractuale, dar nu a încasat la scadenţă preţul bunurilor
livrate sau tariful serviciilor prestate se pot solicita dobânzi
penalizatoare la nivelul stabilit în contract, iar daca părţile nu au stabilit

NOUTĂŢI ÎN DOMENIUL TERMENELOR CONTRACTUALE DE PLATĂ, A
DOBÂNZILOR ŞI A CLAUZELOR CONTRACTUALE ABUZIVE

nivelul dobânzii pentru plata cu întârziere se va aplica dobânda legală.
De asemenea creditorul poate pretinde daune-interese pentru toate

cheltuielile făcute pentru recuperarea creanţei precum şi plata
contravalorii în lei la data plaţii a sumei de 40 euro cu titlu  de daune –
interese suplimentare minimale.

Clauze contractuale abuzive
Potrivit art. 14 din Legea 72/2013 sunt considerate clauze abuzive si

sunt lovite de nulitate absolută clauzele care:
a) exclud posibilitatea aplicării de dobânzi penalizatoare sau

stabilesc dobânzi penalizatoare inferioare dobânzii legale
penalizatoare;

b) fixează o obligaţie de punere în întârziere pentru a opera curgerea
dobânzilor;

c) prevăd un termen mai mare de la care creanţa produce dobânzi
decât cel prevăzut în Lege,

d) fixează, în contractele dintre profesionişti şi autorităţi contractante,
un termen de plată mai mare decât cel prevăzut la art. 7 alin. (1) din
Lege;

e) elimină posibilitatea plăţii de daune-interese suplimentare;
f) stabilesc un termen pentru emiterea/primirea facturii.

Pentru informaţii suplimentare despre cum puteţi redacta un contract
care să respecte şi să beneficieze de prevederile Legii 72/2013 puteţi
să vă adresaţi Centrului de Asistenţă şi Consultanţă pentru Societăţi
Comerciale al Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş din Baia
Mare, Bd. Unirii, nr. 16, et. 3, cam. 10, tel. 0262 221510.

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

Acte normative publicate
în Monitorul Oficial

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

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 67 din 28 martie 2013 . 67 din 28 martie 2013 . 67 din 28 martie 2013 . 67 din 28 martie 2013 . 67 din 28 martie 2013 pentru
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 19/2011 privind unele masuri pentru
modificarea unor acte normative in domeniul
comunicatiilor electronice (MO nr. 176 din 1 aprilie
2013)

  LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 74 din 28 martie 2013 . 74 din 28 martie 2013 . 74 din 28 martie 2013 . 74 din 28 martie 2013 . 74 din 28 martie 2013 pentru
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 36/2012 privind unele masuri de reorganizare
si pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind
organizarea Monitorului Oficial al Romaniei (MO
nr. 178 din 1 aprilie 2013)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 72 din 28 martie 2013 . 72 din 28 martie 2013 . 72 din 28 martie 2013 . 72 din 28 martie 2013 . 72 din 28 martie 2013 privind
masurile pentru combaterea intarzierii in
executarea obligatiilor de plata a unor sume de
bani rezultand din contracte incheiate intre
profesionisti si intre acestia si autoritati
contractante (MO nr. 182 din 2 aprilie 2013)

 ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 19 din 27. 19 din 27. 19 din 27. 19 din 27. 19 din 27
martie 2013 martie 2013 martie 2013 martie 2013 martie 2013 pentru modificarea si completarea
Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind
prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare (MO nr. 183 din 2 aprilie 2013)

 REGULAMENT din 6 martie 2013  REGULAMENT din 6 martie 2013  REGULAMENT din 6 martie 2013  REGULAMENT din 6 martie 2013  REGULAMENT din 6 martie 2013 privind
organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj
Comercial International de pe langa Camera de
Comert si Industrie a Romaniei (MO nr. 184 din
2 aprilie 2013)

 REGULI din 6 martie 2013  REGULI din 6 martie 2013  REGULI din 6 martie 2013  REGULI din 6 martie 2013  REGULI din 6 martie 2013 de procedura

arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial
International (MO nr. 184 din 2 aprilie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 393 din 27 martie 2013 pentru. 393 din 27 martie 2013 pentru. 393 din 27 martie 2013 pentru. 393 din 27 martie 2013 pentru. 393 din 27 martie 2013 pentru
modificarea si completarea Ordinului ministruluimodificarea si completarea Ordinului ministruluimodificarea si completarea Ordinului ministruluimodificarea si completarea Ordinului ministruluimodificarea si completarea Ordinului ministrului
finantelor publice nrfinantelor publice nrfinantelor publice nrfinantelor publice nrfinantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea. 752/2006 privind aprobarea. 752/2006 privind aprobarea. 752/2006 privind aprobarea. 752/2006 privind aprobarea
procedurii de eliberare a certificatului de atestareprocedurii de eliberare a certificatului de atestareprocedurii de eliberare a certificatului de atestareprocedurii de eliberare a certificatului de atestareprocedurii de eliberare a certificatului de atestare
fiscala pentru persoane juridice si fizice, afiscala pentru persoane juridice si fizice, afiscala pentru persoane juridice si fizice, afiscala pentru persoane juridice si fizice, afiscala pentru persoane juridice si fizice, a
certificatului de obligatii bugetare, precum si acertificatului de obligatii bugetare, precum si acertificatului de obligatii bugetare, precum si acertificatului de obligatii bugetare, precum si acertificatului de obligatii bugetare, precum si a
modelului si continutului acestora (MO nrmodelului si continutului acestora (MO nrmodelului si continutului acestora (MO nrmodelului si continutului acestora (MO nrmodelului si continutului acestora (MO nr. 185. 185. 185. 185. 185
din 3 aprilie 2013)din 3 aprilie 2013)din 3 aprilie 2013)din 3 aprilie 2013)din 3 aprilie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 765/C din 22 februarie 2013. 765/C din 22 februarie 2013. 765/C din 22 februarie 2013. 765/C din 22 februarie 2013. 765/C din 22 februarie 2013
pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei
nr. 1.417/C/2006 privind accesul la Registrul
national al persoanelor juridice fara scop (MO nr.
190 din 4 aprilie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 342 din 29 martie 2013 . 342 din 29 martie 2013 . 342 din 29 martie 2013 . 342 din 29 martie 2013 . 342 din 29 martie 2013 pentru
modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul
presedintelui Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala nr. 1.221/2009 privind Procedura de
aprobare a regimului de declarare derogatoriu
(MO nr. 194 din 5 aprilie 2013)

 HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 42 din 28 martie 2013 . 42 din 28 martie 2013 . 42 din 28 martie 2013 . 42 din 28 martie 2013 . 42 din 28 martie 2013 pentru
aprobarea Normei “Finantarea domeniilor
prioritare” (NI-FIN-07-VI/0) (MO nr. 195 din 8
aprilie 2013)

 HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 139 din 3 aprilie 2013 . 139 din 3 aprilie 2013 . 139 din 3 aprilie 2013 . 139 din 3 aprilie 2013 . 139 din 3 aprilie 2013 pentru
modificarea si completarea Normelor metodologice
de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail

Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii,
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 682/2011
(MO nr. 198 din 8 aprilie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 378 din 1 aprilie 2013 . 378 din 1 aprilie 2013 . 378 din 1 aprilie 2013 . 378 din 1 aprilie 2013 . 378 din 1 aprilie 2013 privind
modificarea si completarea Instructiunilor pentru
aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.137/2011(
MO nr. 199 din 9 aprilie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 601 din 4 aprilie 2013 . 601 din 4 aprilie 2013 . 601 din 4 aprilie 2013 . 601 din 4 aprilie 2013 . 601 din 4 aprilie 2013 privind
aprobarea Listei standardelor romane care
adopta standarde europene armonizate
referitoare la articolele pirotehnice (MO nr. 200
din 9 aprilie 2013)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 86 din 5 aprilie 2013 . 86 din 5 aprilie 2013 . 86 din 5 aprilie 2013 . 86 din 5 aprilie 2013 . 86 din 5 aprilie 2013 pentru
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 57/2012 privind prorogarea termenului
prevazut la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/
2012 pentru modificarea si completarea Legii nr.
283/2010 privind camerele pentru agricultura,
silvicultura si dezvoltare rurala (MO nr. 201 din 9
aprilie 2013)

     ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 427 din 2 aprilie 2013 . 427 din 2 aprilie 2013 . 427 din 2 aprilie 2013 . 427 din 2 aprilie 2013 . 427 din 2 aprilie 2013 pentru
modificarea anexei la Ordinul ministrului
economiei si finantelor nr. 3.080/2008 privind
constituirea Comitetului de investitii pentru Fondul
de participare JEREMIE pentru operatiunile
domeniului major de interventie 1.2. “Accesul la
finantare al intreprinderilor mici si mijlocii” din
cadrul axei prioritare 1 “Un sistem de productie
inovativ si ecoeficient”, Programul operational
sectorial “Cresterea competitivitatii economice”

Continuare în pag. a 11-a
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2007-2013 (MO nr. 202 din 9 aprilie 2013)
     ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 339 din 28 martie 2013 . 339 din 28 martie 2013 . 339 din 28 martie 2013 . 339 din 28 martie 2013 . 339 din 28 martie 2013 pentru

aprobarea Procedurii de inregistrare, din oficiu,
in Registrul persoanelor impozabile care aplica
sistemul TVA la incasare si a Procedurii de radiere,
din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile
care aplica sistemul TVA la incasare, precum si a
modelului si continutului unor formulare (MO
nr. 203 din 10 aprilie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 426 din 2 aprilie 2013 . 426 din 2 aprilie 2013 . 426 din 2 aprilie 2013 . 426 din 2 aprilie 2013 . 426 din 2 aprilie 2013 privind
completarea Ordinului ministrului finantelor
publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii
de certificare a declaratiei privind
nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor
cuprinse in cererea de rambursare, precum si a
modelului si continutului formularului “Certificat
privind nedeductibilitatea TVA aferente
cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare”
(MO nr. 203 din 10 aprilie 2013)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 202 din 9 noiembrie 1998. 202 din 9 noiembrie 1998. 202 din 9 noiembrie 1998. 202 din 9 noiembrie 1998. 202 din 9 noiembrie 1998
(*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) privind organizarea Monitorului
Oficial al Romaniei*) (MO nr. 206 din 11 aprilie
2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 594 din 2 aprilie 2013 . 594 din 2 aprilie 2013 . 594 din 2 aprilie 2013 . 594 din 2 aprilie 2013 . 594 din 2 aprilie 2013 pentru
aprobarea Listei standardelor romane care
adopta standardele europene armonizate
referitoare la echipamentele individuale de
protective (MO nr. 209 din 12 aprilie 2013)

 HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 1.044 din 27 octombrie 2012. 1.044 din 27 octombrie 2012. 1.044 din 27 octombrie 2012. 1.044 din 27 octombrie 2012. 1.044 din 27 octombrie 2012
privind modificarea si completarea Standardului
de formare a mediatorului, aprobat prin
Hotararea Consiliului de mediere nr. 12/2007 (MO
nr. 210 din 13 aprilie 2013)

     ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 23 din 3 aprilie. 23 din 3 aprilie. 23 din 3 aprilie. 23 din 3 aprilie. 23 din 3 aprilie
2013 2013 2013 2013 2013 privind gestionarea financiara a fondurilor
externe nerambursabile aferente Mecanismului
financiar al Spatiului Economic European 2009 -
2014 si Mecanismului financiar norvegian 2009 –
2014 (MO nr. 210 din 13 aprilie 2013)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 100 din 12 aprilie 2013 . 100 din 12 aprilie 2013 . 100 din 12 aprilie 2013 . 100 din 12 aprilie 2013 . 100 din 12 aprilie 2013 privind
aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2012
pentru modificarea si completarea Ordonantei
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscal (MO nr. 211 din 15 aprilie 2013)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 95 din 12 aprilie 2013 . 95 din 12 aprilie 2013 . 95 din 12 aprilie 2013 . 95 din 12 aprilie 2013 . 95 din 12 aprilie 2013 pentru
modificarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004
(MO nr. 213 din 15 aprilie 2013)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 99 din 12 aprilie 2013 . 99 din 12 aprilie 2013 . 99 din 12 aprilie 2013 . 99 din 12 aprilie 2013 . 99 din 12 aprilie 2013 pentru
aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2011
privind unele masuri in domeniul evaluarii
bunurilor (MO din 15 aprilie 2013)

 HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 143 din 3 aprilie 2013 . 143 din 3 aprilie 2013 . 143 din 3 aprilie 2013 . 143 din 3 aprilie 2013 . 143 din 3 aprilie 2013 privind
denumirile calificarilor si titlurile conferite
absolventilor invatamantului universitar de
licenta inmatriculati in anul I de studii in anii
universitari 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 (MO
nr. 215 din 16 aprilie 2013)

 HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 84 din 21 martie 2013 . 84 din 21 martie 2013 . 84 din 21 martie 2013 . 84 din 21 martie 2013 . 84 din 21 martie 2013 privind
aprobarea Tabloului executorilor judecatoresti

pe anul 2013 (MO nr. 222 din 18 aprilie 2013)
 ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 27 din 10. 27 din 10. 27 din 10. 27 din 10. 27 din 10

aprilie 2013 aprilie 2013 aprilie 2013 aprilie 2013 aprilie 2013 pentru modificarea si completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009
privind gestionarea financiara a instrumentelor
structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul
convergenta, precum si pentru adoptarea unor
masuri financiare in vederea cresterii gradului
de absorbtie a fondurilor europene (MO nr. 223
din 18 aprilie 2013)

     ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3.544 din 15 aprilie 2013 . 3.544 din 15 aprilie 2013 . 3.544 din 15 aprilie 2013 . 3.544 din 15 aprilie 2013 . 3.544 din 15 aprilie 2013 privind
cadrul general de organizare si desfasurare a
admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta,
de master si de doctorat pentru anul universitar
2013-2014 (MO nr. 223 din 18 aprilie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 3.545 din 15 aprilie 2013 privind. 3.545 din 15 aprilie 2013 privind. 3.545 din 15 aprilie 2013 privind. 3.545 din 15 aprilie 2013 privind. 3.545 din 15 aprilie 2013 privind
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare siaprobarea Metodologiei-cadru de organizare siaprobarea Metodologiei-cadru de organizare siaprobarea Metodologiei-cadru de organizare siaprobarea Metodologiei-cadru de organizare si
desfasurare a examenelor de licenta/diploma sidesfasurare a examenelor de licenta/diploma sidesfasurare a examenelor de licenta/diploma sidesfasurare a examenelor de licenta/diploma sidesfasurare a examenelor de licenta/diploma si
disertatie (MO nrdisertatie (MO nrdisertatie (MO nrdisertatie (MO nrdisertatie (MO nr. 223 din 18 aprilie 2013). 223 din 18 aprilie 2013). 223 din 18 aprilie 2013). 223 din 18 aprilie 2013). 223 din 18 aprilie 2013)

 HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 183 din 16 aprilie 2013 . 183 din 16 aprilie 2013 . 183 din 16 aprilie 2013 . 183 din 16 aprilie 2013 . 183 din 16 aprilie 2013 privind
modificarea si completarea Hotararii Guvernului
nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizitie publica din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii (MO nr.
227 din 19 aprilie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 681 din 11 aprilie 2013 . 681 din 11 aprilie 2013 . 681 din 11 aprilie 2013 . 681 din 11 aprilie 2013 . 681 din 11 aprilie 2013 privind
modificarea anexei la Ordinul ministrului
transporturilor, constructiilor si turismului nr.
1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor
romanesti care adopta standardele europene
armonizate, ale caror prevederi se refera la
ambarcatiunile de agreement (MO nr. 228 din 20
aprilie 2013)

 ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 28 din 10. 28 din 10. 28 din 10. 28 din 10. 28 din 10
aprilie 2013 aprilie 2013 aprilie 2013 aprilie 2013 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului
national de dezvoltare locala (MO nr. 230 din 22
aprilie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 512 din 16 aprilie . 512 din 16 aprilie . 512 din 16 aprilie . 512 din 16 aprilie . 512 din 16 aprilie 2013 privind
aprobarea Procedurii de compensare conform art.
VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
12/2013 pentru reglementarea unor masuri
financiar-fiscale si prorogarea unor termene (MO
nr. 232 din 23 aprilie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 418 din 28 martie 2013 . 418 din 28 martie 2013 . 418 din 28 martie 2013 . 418 din 28 martie 2013 . 418 din 28 martie 2013 privind
modificarea anexei la Ordinul ministrului
afacerilor externe nr. 1.743/2010 pentru aprobarea
Listei revizuite a statelor pentru ai caror cetateni
este necesara indeplinirea procedurii invitatiei
la acordarea vizelor de scurta sedere pentru a
intra pe teritoriul Romaniei (MO nr. 233 din 23
aprilie 2013)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 113 din 23 aprilie 2013 . 113 din 23 aprilie 2013 . 113 din 23 aprilie 2013 . 113 din 23 aprilie 2013 . 113 din 23 aprilie 2013 pentru
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si
functionarea Autoritatii de Supraveghere
Financiara (MO nr. 234 din 23 aprilie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 450 din 19 aprilie 2013 . 450 din 19 aprilie 2013 . 450 din 19 aprilie 2013 . 450 din 19 aprilie 2013 . 450 din 19 aprilie 2013 privind
aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea
titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscal (MO nr. 236
din 24 aprilie 2013)

 ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 31 din 16. 31 din 16. 31 din 16. 31 din 16. 31 din 16

aprilie 2013 aprilie 2013 aprilie 2013 aprilie 2013 aprilie 2013 pentru modificarea art. 8 lit. b^1)
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/
2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii
(MO nr. 237 din 24 aprilie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 861 din 16 aprilie 2013 . 861 din 16 aprilie 2013 . 861 din 16 aprilie 2013 . 861 din 16 aprilie 2013 . 861 din 16 aprilie 2013 privind
aprobarea schemei de ajutor de minimis “Sprijin
acordat pentru implementarea Programului de
crestere a competitivitatii produselor industriale”
(MO nr. 237 din 24 aprilie 2013)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 115 din 24 aprilie 2013 . 115 din 24 aprilie 2013 . 115 din 24 aprilie 2013 . 115 din 24 aprilie 2013 . 115 din 24 aprilie 2013 privind
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 83/2012 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si
de tratament intre femei si barbate (MO nr. 240
din 25 aprilie 2013)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 108 din 18 aprilie 2013 . 108 din 18 aprilie 2013 . 108 din 18 aprilie 2013 . 108 din 18 aprilie 2013 . 108 din 18 aprilie 2013 pentru
ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei
si Guvernul Republicii Franceze privind
recunoasterea academica a diplomelor si
perioadelor de studii din invatamantul superior,
semnat la Bucuresti la 18 octombrie 2012 (MO nr.
242 din 26 aprilie 2013)

     ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 33 din 23. 33 din 23. 33 din 23. 33 din 23. 33 din 23
aprilie 2013 aprilie 2013 aprilie 2013 aprilie 2013 aprilie 2013 pentru modificarea si completarea unor
acte normative (MO nr. 243 din 26 aprilie 2013)

 HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 6 din 16 aprilie 2013 . 6 din 16 aprilie 2013 . 6 din 16 aprilie 2013 . 6 din 16 aprilie 2013 . 6 din 16 aprilie 2013 privind
aprobarea Registrului consultantilor fiscali si al
societatilor de consultanta fiscal (MO nr. 244 din
29 aprilie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 476 din 22 aprilie 2013 . 476 din 22 aprilie 2013 . 476 din 22 aprilie 2013 . 476 din 22 aprilie 2013 . 476 din 22 aprilie 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. 244 din 29
aprilie 2013)

     ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 557 din 19 martie 2013 . 557 din 19 martie 2013 . 557 din 19 martie 2013 . 557 din 19 martie 2013 . 557 din 19 martie 2013 privind
aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala
in vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii
periodice a furnizorilor de educatie timpurie
anteprescolara (MO nr. 244 din 29 aprilie 2013)

     LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 127 din 26 aprilie 2013 . 127 din 26 aprilie 2013 . 127 din 26 aprilie 2013 . 127 din 26 aprilie 2013 . 127 din 26 aprilie 2013 privind
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
121/2011 pentru modificarea si completarea unor
acte normative (MO nr. 246 din 29 aprilie 2013)

     ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 713 din 22 aprilie 2013 . 713 din 22 aprilie 2013 . 713 din 22 aprilie 2013 . 713 din 22 aprilie 2013 . 713 din 22 aprilie 2013 pentru
aprobarea Listei standardelor romanesti care
adopta standardele europene armonizate din
domeniul echipamentelor si sistemelor protectoare
destinate utilizarii in atmosfere potential explosive
(MO nr. 247 din 30 aprilie 2013)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 134 din 26 aprilie 2013 . 134 din 26 aprilie 2013 . 134 din 26 aprilie 2013 . 134 din 26 aprilie 2013 . 134 din 26 aprilie 2013 privind
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei
nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
50/2010 privind contractele de credit pentru
consumatori (MO nr. 249 din 30 aprilie 2013)

 ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 35 din 23. 35 din 23. 35 din 23. 35 din 23. 35 din 23
aprilie 2013 aprilie 2013 aprilie 2013 aprilie 2013 aprilie 2013 pentru modificarea si completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii
(MO nr. 251 din 30 aprilie 2013)
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• • • • • Din ţară

CERERI
ELVEŢIA

 Propunere de cooperare cu
producători români (numai producători)
specializaţi în prelucrarea metalului:
bănci de şezut din profil metalic. Fiecare
banca are 4 segmente rotunde, iar
băncile trebuie să f ie zincate.
Specificaţii: material cadru (profil) oţel
tip cornier 65x65x7 mm/parte suport
din FL 60X6 mm/picioare din tablă cu
placa de baza 2 mm livrată separat,
montată separat în segmente. Mărime
pe segment = 1/4 , lungime exterioară
2.860mm, adâncime segment
1.340mm, greutate segment= 160 kg.
Societatea caută producători aflaţi în
apropierea unui aeroport.
Corespondenţa în germană sau engleză.
(5537)

 Doreşte cooperare cu furnizori
români (numai producători) specializaţi
în producţia de produse textile: T-shirts,
tricouri tip polo, hanorace (hoodies) din
bumbac organic (bio) şi jachete de vânt
(wind jacket). (5538)

FRANŢA
 Firmă cu o experienţă de peste 30

de ani în domeniul distribuţiei de
produse nealimentare pentru casă şi
familie, cu o reţea de cca. 400 de

magazine în Franţa şi în străinătate,
doreşte să importe decoraţiuni specifice
pentru Crăciun, carnaval, Haloween,
ocazii festive, etc (5539)

 Doreşte import de mic mobilier de
interior (rafturi pentru baie şi bucătărie,
mobilier decorativ) ş i de gradină;
Produse textile pentru locuinţe: feţe de
masă, lenjerie, decoraţiuni interioare,
etc. (5539)

 Solicită produse textile (tricouri -
T-shirt sau polo, caschete)
personalizate prin tehnici ca: broderie,
serigrafie sau transfer, cantitate
variabilă între 20 şi 2000 de bucăţi, în
funcţie de client. Societatea este o
agenţie de publicitate specializată în
publicitatea online, care vrea să ofere
clienţilor produse textile personalizate.
Sunt preferaţi clienţii care posedă un
catalog de produse (tricouri, caschete),
referinţe de la alţi parteneri externi şi
care pot oferi servicii eficiente. Modelul
va fi creat de agenţie şi transmis firmei
pentru imprimare pentru modelele
selectate. Comunicare în engleză sau
franceză. (5549)

 Solicită obiecte de cult artizanale
(icoane, statui, crucifixe), din lemn,
sticlă, teracotă, teracotă emailată,
porţelan. Dimensiuni uzuale: 13 - 15
cm, până la maxim 30 cm. (5550)

INDIA
 Solicită: - buşteni de pin şi buşteni

de molid,  diametru 30 – 60 cm,
lungime 4 metri, - cherestea de molid
calitate pentru construcţii folosită la
fabricarea de paleţi uscata în cuptor,
umiditate sub 20%  şi dimensiuni
19MM X 90MM X 1100MM  sau
3300MM - -29CBM; 60MM X 45MM
X 1100MM - sau 3300MM - 16CBM,
cantitate 1000 metri/cubi/lună (5540)

IORDANIA
 Firma iordaniană doreşte să

reprezinte producători români de

calitate care produc ciocolată. (5541)
IRLANDA

 Firma ir landeză doreşte
parteneriate/ colaborăr i cu firme
româneşt i pentru dezvoltarea de
proiecte in România, în diverse domenii
precum: comercial, industrial, transport
şi infrastructură, alimentaţie, educaţie.
(5542)

 Firma irlandeză distribuitoare de
diverse articole, este interesată de
importul, din România, de mobilă,
covoare, mochete, parchet din lemn,
alte accesorii de diverse tipuri, oglinzi
şi alte articole de sticlărie. (5543)

ISRAEL
 Solicită confecţii copii, bărbaţi şi

femei. Compania acţ ionează ca
importator pentru o gamă variată de
bunuri de consum (cu excepţ ia
produselor alimentare). Până în prezent
importa din Italia, Vietnam, China. S-a
orientat şi spre piaţa românească,
dorind să identifice furnizori cu marca
proprie pentru confecţii de copii (în
special), dar poate analiza şi oferte
pentru confecţii de bărbaţi şi femei.
(5544)

 Doreşte import si distribuţ ie
mobilier de gradina din lemn, plastic,
etc. (5544)

 Firma este unul din producătorii
importanţi de ouă din Israel, însă
doreşte să şi  importe ouă din ţări U.E.
(5545)

JAPONIA
 Doreşte să importe paturi din lemn

pentru nou născuţi. (5546)
LIBIA

 Doreşte să importe cherestea brad
(pentru construcţii), cantitate 3.000
m.c. / la fiecare două luni. (5547)

SPANIA
 Doreşte cooperare în transport

internaţional, Transport România -
Spania. (5548)

 Ofer spre vânzare teren intravilan
în Satu Mare, ieşirea spre Petea.
Suprafaţa terenuui este de
12600mp. Terenul se compune din
două parcele 10000mp + 2600mp.
Persoană de contact Ungureanu
Petru, telefon 0720 019700.

• • • • • Din străinătate

OFERTE


