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Cea mai ieftină
energie este…

Eficienţa energetică în toate sectoarele
economiei României este departe de
standardele europene. România consumă de
2,5 ori mai multă energie pe unitatea de PIB
naţional, decât media Uniunii Europene. Chiar
dacă în ultimii ani consumul energetic s-a
redus, aceasta nu s-a datorat îmbunătăţirii
eficientei energetice, ci efectelor crizei
economice, care a afectat producătorii
industriali, prin intrarea în insolvenţă sau
lichidarea companiilor, mai ales a IMM.

De reţinut că România are preţurile de
vânzare a energiei sub media Uniunii Europene.
În perioada imediat următoare, pe termen
mediu, ne aşteptăm ca nivelul preturilor să
crească, pe fondul liberalizării pieţei energiei
şi al investiţiilor în sector şi alinierea lor la
nivelul UE. În aceste condiţii, devine esenţial
să se acţioneze asupra eficientizării
consumului şi reducerii pierderilor de energie
prin introducerea unor măsuri tehnico-

SIAS - Un proiect de succes
Participarea Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş prin

salariaţii săi în cadrul proiectului SIAS a reprezentat o şansă
deosebită de îmbunătăţire a cunoştinţelor specifice, de dobândire
de noi competenţe şi nu în ultimul rând de stabilire de contacte şi

legături cu colegii din celelalte Camere de Comerţ din România.
Schimburile de experienţă desfăşurate pe parcursul a aproape

doi ani au completat beneficiile aduse de participarea la cursurile
de Consultant Cameral.

Ultima participare la schimbul de experienţă de la Timişoara, 4-
7 iunie 2013, a facilitat informarea noastră cu privire la serviciile
dezvoltate pentru comunitatea de afaceri de către o Cameră
reprezentativă şi foarte puternică şi vorbesc aici despre Camera
gazdă, dar a contribuit de asemenea şi la un real schimb de idei cu
ceilalţi colegi participanţi.

Bunele practici cu care am luat contact au şi găsit aplicare în
Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş, fapt ce nu face decât
să demonstreze odată în plus aplicabilitatea proiectului  iniţiat şi
implementat cu mult succes de colegii noştri de la Camera Timiş.

Mulţumim pentru şansa oferită şi vă asigurăm dragi colegi de
totala noastră deschidere spre o fructuoasă şi durabilă colaborare.

Florentin TUŞ - Secretar General CCI Maramureş

SEMINARUL “Arbitrajul instituţionalizat şi arbitrajul
ad-hoc conform Codexului Arbitral al Curţii de Arbitraj
de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş”

În ultimii ani Curtea de Arbitraj de pe lângă
Camera de Comerţ şi Industire Maramureş
a avut o activitate foarte restrânsă. De
asemenea, din discuţiile purtate cu
reprezentanţii mediului de afaceri, s-a
constatat că arbitrajul - ca modalitate de
soluţionare a litigiilor - nu este destul de
cunoscută sau mulţi dintre cei care ar putea
apela la această procedură legală nu au
suficientă încredere în eficienţa ei.

Pentru aceste motive, la iniţiativa
Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş
şi a Colegiului Curţii de Arbitraj de pe lângă
Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş,
a fost organizat în data de 19 iunie 2013
la Centrul de Instruire şi Marketing al CCI
Maramureş seminarul cu tema “Arbitrajul

instituţionalizat şi arbitrajul ad-hoc
conform Codexului Arbitral al Curţii de
Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ
şi Industrie Maramureş”.

La acest eveniment au participat
reprezentanţi ai comunităţii de afaceri din
judeţul Maramureş, arbitri, mediatori,
consilieri juridici şi avocaţi.

În deschiderea seminarului dl. Gheorghe
Marcaş - preşedintele Camerei de Comerţ
şi Industrie Maramureş - a prezentat câteva
date despre activitatea Curţii de Arbitraj
de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie
Maramureş.

Seminarul a continuat cu prezentarea de
către dl. Bălin Viorel – preşedintele Curţii
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organizaţionale, atât la nivelul utilizatorilor
casnici, cât şi al celor industriali.

Reducerea cu 20% a consumului final de energie
faţă de nivelul anului 2005 prin îmbunătăţirea
eficienţei energetice, este unul dintre obiectivele
asumate de ţara noastră la nivel comunitar prin
Strategia Europa 2020.

Directiva 2012/27/UE privind eficienţa
energetică stabileşte acţiunile şi obiectivele pe
care statele membre trebuie să le atingă până în
2020:

reducerea consumurilor energetice în
toate clădirile

promovarea energiilor regenerabile şi a
cogenerării de înaltă eficienţă

achiziţii publice eficiente energetic
audituri energetice obligatorii pentru

companiile mari şi foarte mari
creşterea efic ienţei energetice la

transformarea, transportul şi distribuţia energiei
exigenţe minime de performanţă pentru

producerea energiei
obligaţii pentru autorităţile de

reglementare de a integra eficienţa energetică.
În acest context, un număr de companii mari,

producători de pe piaţa locală a energiei, dar şi
marii consumatori de energie şi firmele de
consultanţă cu activităţi în domeniu, au luat
iniţiativa şi au constituit Asociaţia Română pentru
Promovarea Eficienţei Energetice. (ARPEE)

Asociaţia are ca scop promovarea, suportul şi
dezvoltarea activităţilor în domeniul eficienţei
energetice pentru creşterea independenţei
energetice a României, creşterea competitivităţii
economice, combaterea şi reducerea efectelor
schimbărilor climatice şi a încălzirii globale,
crearea de noi locuri de muncă şi creşterea
suportabilităţii facturilor energetice la
consumatori industriali şi casnici.

În acest scop ARPEE propune un pachet de acţiuni
urgente şi adoptarea unui cadru legislativ şi
instituţional, care să permită:

elaborarea strategiei şi a politicilor
naţionale pe termen lung şi foarte lung în
domeniul eficienţei energetice. Acest sector
fundamental al economiei trebuie gestionat la
nivel naţional de o singură instituţie, responsabilă
cu urmărirea tuturor activităţilor, desemnarea
şi delimitarea entităţilor implicate;

dezvoltarea şi implementarea
mecanismelor şi mijloacelor de finanţare a
acestor măsuri de către autorităţile competente;

definirea rolului şi responsabilităţilor
autorităţilor locale regionale în implementarea
strategiei naţionale privind eficienţa energetică.

Analiza tehnico-economică arată că România
poate susţine o creştere a PIB de 4-6% (între 5
şi 7 miliarde de euro), fără consum suplimentar
de energie, prin valorificarea potenţialului de
îmbunătăţire a eficienţei energetice, mai ales
prin retehnologizarea consumatorilor,
transportatorilor şi producătorilor în perioada
2010 şi 2020. Acest rezultat ar permite creşterea
şi întărirea securităţii energetice a ţării şi ar
reduce impactul social şi economic al costurilor
energetice pentru consumatori, îmbunătăţind
totodată competitivitatea companiilor româneşti
şi creşterea nivelului de trai al populaţiei.

Strategia energetică a României se concentrează
mai mult pe sectorul producţiei de energie cu
focusarea energiei alternative. Ar trebui să
analizăm dacă nu cumva în prezent avem deja
suficientă capacitate de generare şi regenerare a
energiei. Să încercăm să transferăm de pe
„grumazul” producătorilor de energie o parte
din obligaţiile costurilor pe distribuitorii şi
furnizorii de energie. Interfaţa dintre producătorul
de energie şi consumator este furnizorul, şi nu
producătorul. Ar fi bine ca furnizorii să aibă o
atitudine mai flexibilă şi mai atentă faţă de
consumatori, care să nu fie trataţi ca nişte
„victime” sigure ale monopolului energetic creat
artificial în România.

De aceea, furnizorii de energie trebuie să aibă
o atitudine mai flexibilă faţă de consumatori şi
să preia, împreună cu distribuitorii din domeniu,
o parte din obligaţiile privind eficienţa energetică
de la producători.

Din studiile ARPEE reiese ca eficienţa energetică
la noi se poate îmbunătăţi cu până la 24% până
în 2020, faţă de angajamentul de 20%, România
fiind capabilă să susţină o creştere economică
anuală de 4% până la 6%, fără a consuma mai
multă energie decât în 2005, an de referinţă.

Dar, pentru realizarea acestui obiectiv este
nevoie de investiţii. Avem nevoie de unităţi de
producţie mai eficiente, de reţele de transport şi
distribuţie, care reduc cheltuielile din sector şi
mai ales de reabilitarea termică a blocurilor.
Dacă s-ar realiza investiţiile pentru reducerea
consumului de energie mai sus enumerate s-ar
face economii la nivel naţional de până la 7,4
miliarde lei.

Cu toate acestea, chiar dacă România ar investi
miliarde de euro pentru creşterea eficienţei
energetice, efectele eficienţei pe termen scurt ar

fi neglijabile, în comparaţie cu economiile
realizate, întrucât ar avea o valoare apropiată
de cea a sumelor cheltuite colateral pentru acest
obiectiv. Aceste investiţii energetice se
amortizează numai pe termen lung la un orizont
de câteva decenii.

Analizând subvenţiile actuale exagerate plătite
de stat pentru dezvoltarea energiei regenerabile,
în principal a celei eoliene şi a celei solare, acestea
fac diferenţa între un domeniu investiţional corect
şi unul neatractiv, „un Eldorado” supra
subvenţionat al industriei energiei regenerabile.

Mai mult, obţinerea energiei regenerabile,
produsă la costuri mari, ameninţă să alunge din
ţara o serie de industrii energointensive,
metalurgie, metalurgie neferoasă ş.a.

Costurile mari de producţie a energiei
regenerabile pun presiune tot mai mare pe statele
Uniunii Europene, care ameninţă dezvoltarea
economică şi menţinerea industriei în regiune.
Aceasta, mai ales, în condiţiile în care UE şi-a
propus ca 20% din consumul său de energie până
în 2020, să provină din energia regenerabilă,
unde România are chiar o ţintă mai ambiţioasă
şi îşi propune ca în 2020, 24% din energia
consumată să aibă la origine sursele regenerabile.

Conform Eurostat, ţara noastră se afla în 2010
foarte aproape de aceasta ţintă, cu un consum
de 23,4% din astfel de surse regenerabile, însă
cea mai mare parte a acestui procent provenea
din hidroenergie.

Dar remarcăm că la noi, industria de energie
regenerabilă este puternic subvenţionată, iar
costurile transferate asupra consumatorilor finali,
atât casnici, dar mai ales industriali sunt în
continuă creştere, cu efecte periculoase pentru
creşterea şi dezvoltarea economică.

Se prognozează că transferul costurilor care
implică dezvoltarea industriei de energie
regenerabilă să ajungă până la sfârşitul lui 2013
la 40% din valoarea facturii.

Uniunea Europeană a semnalat, în special
costurile ridicate din sectorul energetic comunitar,
în general şi din România, în special, care prin
supra subvenţiile oferite „a devenit un Eldorado
pentru industria energiei regenerabile”, ceea ce
dăunează puternic dezvoltării industriei şi
economiei UE şi a României.

În ultima perioadă ponderea sectorului
industrial în creşterea economică a fost tot mai
mică, , datorită transferului costurilor energetice
în preţul produselor, care pierd din
competitivitate.

La iniţiativa Comisiei Europene, statele UE şi-au

Cea mai ieftină energie este…
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SEMINARUL “Arbitrajul instituţionalizat şi arbitrajul ad-hoc conform Codexului
Arbitral al Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş”

de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş
- a aspectelor legale şi de procedură cu accent pe avantajele
arbitrajului (rapiditate, confidenţialitate, simplitate şi taxe mai
mici) precum şi noutăţile legale în materie. Pe parcursul
prezentării au fost făcute referiri la date concrete privind activitatea
Curţii de Arbitraj (un număr de 208 de cauze soluţionate în cei
peste 19 ani de activitate) precum şi noutăţile aduse de prevederile
Noului Cod Civil în materie de arbitraj.

Discuţiile ce au urmat acestei prezentări au evidenţiat faptul
că, deşi este o formă deosebit de operativă şi eficientă de rezolvare
a litigiilor, arbitrajul nu este cunoscut decât în mică parte de
către operatorii economici. Chiar dacă pentru reclamant în mod
deosebit este foarte avantajos, în sensul că poate obţine un titlu
executoriu foarte rapid, iar confidenţialitatea dezbaterilor şi a
dosarului constituie un mare avantaj chiar şi pentru pârât, totuşi
arbitrajul rămâne în continuare o modaliatate la care nu se prea
apelează pentru soluţionarea cauzelor între profesionişti

Astfel d-na av.Cherhat
Olivia - arbitru înscris pe
Lista arbitrilor Curţii de
Arbitraj de pe lângă
Camera de Comerţ şi
Industrie Maramureş, a
propus ca promovarea
arbitrajului ş i  Lista
arbitrilor să se facă şi la
avizierul instanţelor de
judecată alături de Lista
membrilor Baroului şi a
Listei mediatori lor
autorizaţi.

Dl. Emil Mărginean -
administrator la firma Orgman srl – a apreciat arbitrajul, la care a
apelat şi firma pe care o conduce, ca o formă operativă şi eficientă
de soluţionare a litigiilor.

Pentru a putea întreprinde acţiuni în viitor eficiente de dezvoltare
a arbitrajului, la iniţiativa Camerei de Comerţ şi Industrie
Maramureş şi a Colegiului Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera
de Comerţ şi Industrie Maramureş, a fost efectuat un sondaj printre
participanţii la seminar.

Dintre rezultatele acestui sondaj amintim:
- Doar 57 % dintre cei chestionaţi întocmesc contracte cu

partenerii lor de afaceri;
- Toţi cei chestionaţi cunosc avantajele arbitrajului;
- Doar 12 % din cei chestionaţi au declarat că nu au inserat

clauza arbitrală în contracte deoarece consideră că arbitrajul este
lipsit de eficienţă;

- 88 din cei chestionaţi au consilier juridic sau avocat pentru
soluţionarea litigiilor.

- 69 % din cei chestionaţi care au un consilier juridic sau
avocat declară că au fost consiliaţi de aceştia să insereze clauza
arbitrală în contracte;

- 86 % din cei chestionaţi şi care nu au consilier juridic sau
avocat doresc consiliere pe linie de arbitraj din partea specialiştilor
Curţii de Arbitraj de pe lângă CCI Maramureş;

- Doar 19 % dintre cei chestionaţi s-au adresat Curţii de
Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş
pentru soluţionarea litigiilor;

- 77 % din cei chestionaţi consideră că este necesară o
popularizare pe scară mai largă a arbitrajului;

- 70 % dintre cei chestionaţi consideră necesară organizarea
unor cursuri, instruiri pe linie de contracte între profesionişti şi pe
linie de arbitraj;

- 38 % din cei chestionaţi doresc consultarea bibliotecii
economice şi juridice a Camerei de Coemrţ şi Industrie Maramureş;

- 25 % din cei chestionaţi sunt interesţi de serviciul consitutuiri
şi modificări societăţi comerciale.

Printre propunerile de promovare a arbitrajului formulate de cei
chestionaţi se mai numără şi realizarea unei informări prin mass-
media şi a mai multor întâlniri la care să participe oameni de
afaceri, arbitri şi reprezentanţi ai autorităţilor publice.

În încheiere dl. Preşedinte Gheorghe Marcaş a concluzionat că
astfel de întâlniri sunt foarte utile, atât pentru participanţi, dar şi
pentru organizatori pentru că reprezintă o modalitate de a obţine
informaţii despre nevoile şi aşteptările pe care oamenii de afaceri
le au, seminarul de faţă fiind doar unul din ciclul de întâlniri,
evenimente pe care Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş le
va realiza în folosul comunităţii de afaceri.

D-na Maria Morcovescu – directorul general al Camerei de
Comerţ ş i  Industrie
Maramureş - a prezentat
pe scurt istoricul Curţii de
Arbitraj de pe lângă
Camera de Comerţ şi
Industrie Maramureş şi
amintit faptul că în sept.
1992, la iniţiativa CCI
Maramureş este elaborat
la Baia Mare
Regulamentul – cadru al
curţilor de arbitraj de pe
lângă camerele de
comerţ ş i  industrie
judeţene din România,

Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie
Maramureş luând fiinţă la sfârşitul anului 1993, dar a funcţionat
efectiv începând cu anul 1994.

Tot cu ocazia acestui seminar dl. FlorentinTuş - Secretarul General
al Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş - a prezentat Centrul
de Mediere înfiinţat pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie
Maramureş care, în baza hotărârii nr. 2236/25.05.2013 a
Consiliului de mediere Centrul de mediere de pe lângă CCI
Maramureş, a fost înscris în Registrul Naţional de Evidenţă a
Organzaţiilor în Domeniul Medierii (RNEODM) – Secţiunea a II-a.

Centrul de Mediere de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie
Maramureş funcţionează ca o structura fără personalitate juridica
a Camerei de Comerţ si Industrie a Judeţului Maramureş, şi are
ca principală atribuţie organizarea si administrarea medierii litigiilor
pentru membrii săi si pentru oricare din persoanele care apelează
la aceasta modalitate legala de rezolvare amiabila a litigiilor. De
asemenea prin acest centru se realizează şi activitatea de promovare
a activităţii de mediere în mediul de afaceri din Judeţul Maramureş
precum şi organizarea de cursuri de formare si perfecţionare in
domeniul medierii precum si de sesiuni de informare in domeniul
medierii.

Activitatea de mediere realizată prin Centrul de Mediere de pe
lângă Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş este efectuata
de către mediatori autorizaţi care îndeplinesc condiţiile prevăzute
de art. 7 din Legea nr.192 din 16 mai 2006 privind medierea si
organizarea profesiei de mediator, cu modificările si completările
ulterioare, care sunt încadraţi in munca la Camera de Comerţ şi
Industrie Maramureş sau au o forma de colaborare in acest sens.
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Cea mai ieftină energie este…

asumat obligaţiile de a promova energia
regenerabilă, cu condiţia ca aceasta să se facă
fără realizarea unor derapaje în economie, care
sunt deja simţite în multe ţări. Marii jucători de
pe piaţa metalurgiei şi siderurgiei sunt pe picior
de plecare din ţările UE, inclusiv din România.
Cauza este că în România unii dintre aceştia ajung
astfel să plătească în final chiar cu 70% mai
mult pentru energie faţă de preţul plătit pe bursa
OPCOM, ţinând cont de toate contribuţiile pe care
le suportă, inclusiv cele către Transelectrica şi
ANRE.

Alte state ale Uniunii Europene, de exemplu,
Italia, a reuşit să depăşească cu puţin ţinta de
20% din consumul de energie provenit din energia
regenerabilă. Acest succes vine însa cu un cost
substanţial. La o factura de circa 34 de miliarde
de euro pe an, subsidiile înseamnă încă
aproximativ 10,5 miliarde de euro, adică aproape
30%.
Şi guvernul Germaniei a început să fie îngrijorat

de subvenţiile acordate producătorilor de energie
regenerabilă. Astfel, ministrul german al Mediului
a propus îngheţarea acestor subvenţii la actualul
nivel până în 2014, când se va reanaliza impactul
dezvoltării energiei verzi asupra economiei
germane. Germania doreşte astfel să înceapă
transferul costurilor mari rezultate din migrarea
energiei existente clasice către energie alternativă
dinspre consumatori către producătorii acestui
nou tip de energie, reducând valoare facturilor.

În 2014 România va ajunge probabil la
aproximativ 2500 MW proveniţi din energia
eoliană, iar proiectele de parcuri fotovoltaice
continuă să se dezvolte într-un ritm mai lent
decât energia eoliană. România ar ajunge astfel
să îndeplinească fără probleme ţinta de consum
din energie alternativă impusă de UE, dar la costuri
foarte ridicate. Calculele la factură a subsidiilor
nu sunt valorificate şi publicate, dar depăşesc
50% din totalul de plătit

Pentru început costurile cu investiţiile iniţiale
ale producătorilor de energie se vor majora cu
investiţiile ulterioare ale transportatorilor şi
consumatorilor în diverse tehnologii, precum
reţelele electrice inteligente, dat fiind faptul că
producţia de energie alternativă este mult mai
volatilă decât cea clasică. De exemplu, în cazul
eolienelor turbinele nu funcţionează decât într-
un anumit interval al vitezei vântului, iar solarele
când au condiţii de insolaţie.

Din aceste motive, energia alternativă nu este

în acest moment competitivă în condiţiile unei
pieţe libere în concurenţă cu energiile clasice.
Dacă piaţa va fi lăsată liberă, evident energiile
clasice vor fi avantajate pe termen scurt şi mediu.
Ţinându-se cont de scăderea preţului la cărbune

din state ca Polonia, Ucraina şi Germania sau de
creşterea producţiei la gazele de şist din SUA şi
din alte ţări europene, acest aspect concurenţial
între energia alternativă şi clasică devine şi mai
evident.

Concluzia este că, din cauza costurilor ridicate
la energie, Uniunea Europeană, inclusiv România
riscă o relocare a industriilor energointensive în
alte zone de pe glob. SUA ar putea câştiga astfel
teren în fata ţărilor din vestul Europei, unde
industria ar fi dezavantajată.

România va pierde în faţa ţărilor vecine din
afara Uniunii Europene, pentru care nu se aplică
obligativitatea aplicării directivelor privind energia
alternativă şi regenerabilă. Astfel, ţări precum
Turcia şi Ucraina, vecinele noastre, vor deveni
competitoare pentru ţara noastră, care ar putea
pierde, în favoarea lor, investitorii din sectorul
industrial.

Se naşte un slogan de eficienţă energetică: „Cea „Cea „Cea „Cea „Cea
mai ieftină energie este cea pe care numai ieftină energie este cea pe care numai ieftină energie este cea pe care numai ieftină energie este cea pe care numai ieftină energie este cea pe care nu
o consumi”o consumi”o consumi”o consumi”o consumi”. Eficienţa energetică înseamnă
reducerea consumului prin diverse masuri tehnice,
tehnologice şi organizatorice, de la utilizarea de
către consumatorii economice de becuri şi
electrocasnice cu consum redus de energie, de
reabilitare termică a locuinţei şi realizarea de
investiţii în tehnologii moderne, care ajută
companiile şi consumatorii casnici şi publici să
producă diverse bunuri şi activităţi cu un consum
mult mai redus de energie.

Reamintim că România are, în prezent, preţuri
energetice sub media Uniunii Europene, însă ne
aşteptăm ca, pe fondul liberalizării pieţei energiei
şi al investiţiilor în sector, nivelul preţurilor să
crească pe termen mediu. În aceste condiţii,
devine esenţial să se acţioneze preventiv şi
educaţional asupra consumului prin introducerea
unor masuri de eficientizare, atât la nivelul
utilizatorilor casnici şi publici, cât al celor
industriali.

În sectorul producţiei de electricitate se pot
obţine economii de 1,7-3 miliarde de euro prin
programe de eficientizare şi de investiţii, respectiv
majorarea producţiei din surse regenerabile,
sporirea numărului unităţilor de cogenerare şi
eficientizarea unităţilor existente cu randament
scăzut. Prin investiţii pentru reducerea pierderilor
din reţele pe partea de transport şi distribuţie a Continuare în pag. a  7-a

electricităţii, prin înlocuirea gazelor ca agent
termic, ţara noastră mai poate economisi încă
1-1,3 miliarde de euro.

De asemenea, se previzionează o economie
importantă, care poate fi obţinută de către toate
categoriile de consumatori, prin măsuri de
reducere a consumului de gaze necesare pentru
consum şi producerea de electricitate între 2 şi
3 miliarde de euro.

Astfel, România îşi poate reduce cu până la
11,7 milioane tone echivalent petrol (tep)
consumul energetic până în 2025, dacă va
introduce măsuri vizând eficienţa energetică. Cea
mai mare parte a potenţialului de eficientizare
este în zona consumului: cel din sectorul
industrial, cel casnic, bugetar şi cel destinat
transporturilor. În total, se poate ajunge la 5,8
milioane tep.

În toamna anului trecut, Parlamentul European
a adoptat o nouă directivă privind creşterea
eficienţei energetice. Această directivă impune
statelor membre adoptarea de măsuri pentru
reducerea consumurilor energetice în toate
clădirile; în promovarea energiilor regenerabile
şi a cogenerării de înaltă eficienţă; în achiziţii
publice eficiente energetic; în audituri energetice
obligatorii pentru întreprinderile mari şi IMM; în
creşterea eficienţei energetice la transformarea,
transportul şi distribuţia energiei; în exigenţe
minime de performanţa pentru producerea
energiei; în obligaţii de a integra eficienţa
energetică pentru toate autorităţile de
reglementare.

Pentru noi, eficienţa energetică înseamnă o
alegere bună pentru afaceri, dar şi pentru
durabilitate. Prin reducerea consumului de energie
şi a emisiilor de CO2 ne reducem costurile de
producţie. Aceasta ne îmbunătăţeşte rentabilitatea
şi competitivitatea. Este pur şi simplu o chestiune
de bun simt şi de educaţie civică.

     De la lansarea acţiunii „Lumea pe care o„Lumea pe care o„Lumea pe care o„Lumea pe care o„Lumea pe care o
vrei”vrei”vrei”vrei”vrei” în octombrie 2012, lansată la nivelul UE,
campania a atras peste 20.000 de adepţi în
reţelele de socializare şi peste 150 de parteneri
oficiali, inclusiv autorităţi publice, organizaţii
neguvernamentale, universităţi şi întreprinderi.
„Lumea pe care o vrei” are ca scop să prezinte
soluţiile rentabile existente şi nefolosite în
vederea atingerii obiectivului UE de a reduce până
în 2050 cu 80-95 % emisiile de gaze cu efect
de seră, ca urmare a creşterii consumului de
energie electrică şi termică şi să încurajeze găsirea
de noi soluţii ce stau la îndemâna oricărui
consumator de astfel de energii.
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

Curs de formare iniţială a MEDIATORILOR

Curs “COMUNICARE”Curs “COMUNICARE”Curs “COMUNICARE”Curs “COMUNICARE”Curs “COMUNICARE”
În perioada 7 - 8 iunie 2013, Camera de Comerţ şi Industrie

Maramureş în colaborare cu CONSILIUM SRL din Timişoara, a organizat
cursul interactiv de “COMUNICARE”.

Cursul a fost organizat la iniţiativa CCI Maramureş pentru proprii
angajaţi cât şi pentru alte organizaţii interesate, astfel la curs au
participat 22 de persoane.

Principalele obiective ale cursului au fost: Conştientizarea propriilor
puncte tari şi slabe; Înţelegerea şi acceptarea stilului de comportament
al celorlalţi; conştientizarea importanţei proactivităţii; realizarea unui
plan personal de acţiune pentru creşterea eficacităţii personale.

Instuirea sa făcut utilizând metoda LIFO®, care este un instrument

pentru îmbunătăţirea eficienţei interpersonale a managerilor cât şi a
subordonaţilor în vederea creşterii performanţelor individuale şi de
echipă.

Din tematica abordată în cadrul cursului amintim: Procesul
comunicării şi importanţa lui în relaţiile interumane. Comunicarea
verbală şi non-verbală. Feedback-ul. Stil comportamental care
favorizează sau împiedică comunicarea. Tipuri şi structuri de
comunicare în organizaţii. Comunicarea în cadrul ierarhiei.
Comunicarea în scris şi comunicarea telefonică. Variabile în procesul
comunicării. Analiza comunicării în organizaţie/departament. Plan de
acţiune pentru îmbunătăţirea acesteia.

Urmare interesului sporit, în perioada 9 - 10 august a.c. se va
organiza o nouă serie de curs „COMUNICARE”.

În perioada 17-30 iunie 2013, o nouă
serie de curs de formare iniţială a
MEDIATORILOR a fost organizată la
Baia Mare de către Camera de Comerţ
şi Industrie Maramureş în colaborare
cu Asociaţia Institutul Transilvan de
Mediere din Cluj Napoca. Cursul este
autorizat prin Hotărârile Consiliului de
Mediere nr. 988/06.06.2008, nr. 127/
26.11.2009 şi nr. 2829/22.10.2011 care
acoperă în întregime tematica de profil
prevăzută de Standardul Ocupaţional.

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

Cursurile s-au desfăşurat zilnic, pe
parcursul a 14 zile, 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.

Cei 20 de cursanţi  s-au familiarizat
cu legislaţ ia ş i 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.

Datorită interesului sporit pentru
acest program de formare a fost
stabilită perioada pentru o nouă serie
de curs: 16-29.09.2013.
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10 motive pentru a aduce standardele în
afacerea dumneavoastră

Standardele constituie modalitatea cea mai eficientă de aStandardele constituie modalitatea cea mai eficientă de aStandardele constituie modalitatea cea mai eficientă de aStandardele constituie modalitatea cea mai eficientă de aStandardele constituie modalitatea cea mai eficientă de a
convinge clienţii că sunteţi la cel mai înalt nivel de calitateconvinge clienţii că sunteţi la cel mai înalt nivel de calitateconvinge clienţii că sunteţi la cel mai înalt nivel de calitateconvinge clienţii că sunteţi la cel mai înalt nivel de calitateconvinge clienţii că sunteţi la cel mai înalt nivel de calitate

Îmbunătăţiţi produsele şiÎmbunătăţiţi produsele şiÎmbunătăţiţi produsele şiÎmbunătăţiţi produsele şiÎmbunătăţiţi produsele şi
serviciile dumneavoastrăserviciile dumneavoastrăserviciile dumneavoastrăserviciile dumneavoastrăserviciile dumneavoastră

Aplicarea unui standard poate să conducă
la îmbunătăţirea calităţii produselor şi
serviciilor dumneavoastră. Ar putea să
rezulte, desigur, o creştere a vânzărilor. O
calitate ridicată constituie întotdeauna o
motivaţie pentru cumpărarea unui produs
sau achiziţionarea unui serviciu. Rareori
sunt tentaţi clienţii să cumpere produse de
calitate slabă sau îndoielnică. În plus,
ridicarea calităţii produselor şi serviciilor
dumneavoastră poate să ridice nivelul de
satisfacţie al clienţilor – una dintre căile
cele mai bune pentru a menţine clienţii deja
existenţi sau pentru a pătrunde pe noi
pieţe.

Atrageţi noi clienţiAtrageţi noi clienţiAtrageţi noi clienţiAtrageţi noi clienţiAtrageţi noi clienţi
Crearea unei percepţii corecte referitoare
la afacerea dumneavoastră, cu privire la
produsele şi serviciile oferite, este vitală
atunci când doriţi să atrageţi noi clienţi.
Standardele constituie modalitatea cea
mai eficienta de a vă convinge clienţii că
sunteţi la nivelul de calitate, securitate şi
încredere cel mai înalt şi cel mai respectat
pretutindeni, la nivel naţional, european
sau internaţional.

Creşteţi competitivitateaCreşteţi competitivitateaCreşteţi competitivitateaCreşteţi competitivitateaCreşteţi competitivitatea
dumneavoastrădumneavoastrădumneavoastrădumneavoastrădumneavoastră

Conformându-vă standardelor veţi avea o
afacere care este angajată în atingerea
excelenţei. Aceasta vă poate oferi un
avantaj important asupra concurenţei care
nu aplică standardele – ajutându-vă să
câştigaţi clienţi noi în defavoarea acesteia.
În plus, în anumite sectoare mulţi clienţi
vor cumpăra numai de la furnizorii care
demonstrează că produsele lor sunt la
anumite standarde.

Inspiraţi un plus de încredereInspiraţi un plus de încredereInspiraţi un plus de încredereInspiraţi un plus de încredereInspiraţi un plus de încredere
clienţilor dumneavoastrăclienţilor dumneavoastrăclienţilor dumneavoastrăclienţilor dumneavoastrăclienţilor dumneavoastră

Încrederea în produsele şi serviciile pe care
le oferiţi constituie probabil unul dintre
motivele – cheie pentru care clienţii
existenţi cumpără de la dumneavoastră.

Această încredere în abilitatea proprie de
a satisface cerinţele clienţilor, are toate
şansele să crească când aceştia vor
descoperi că aţi adus standardele în
organizaţia dumneavoastră. În plus,
implementarea anumitor standarde (de
exemplu SR EN ISO 14001:2005 cu privire
la managementul de mediu şi al deşeurilor)
poate fi foarte utilă pentru imaginea
publică.

Diminuarea posibilităţii de aDiminuarea posibilităţii de aDiminuarea posibilităţii de aDiminuarea posibilităţii de aDiminuarea posibilităţii de a
greş igreş igreş igreş igreş i

Aplicarea unui standard tehnic implică
armonizarea cu specificaţii care au fost
încercate şi testate de către experţi.
Aceasta înseamnă că aveţi posibilitatea
de a irosi mai puţin timp şi bani pentru
produse şi servicii care să atingă nivelul
cerut de calitate şi performanţă. Pe lângă
faptul că va costa bani, erorile vă pot
afecta reputaţia. Standardele furnizează
firmelor un punct de referinţă compatibil şi
de încredere, care ajută la reducerea
riscului de comitere şi de producere a unor
neînţelegeri.

Reduceţi costurile deReduceţi costurile deReduceţi costurile deReduceţi costurile deReduceţi costurile de
producţieproducţieproducţieproducţieproducţie

Implementarea unui standard tehnic va
diminua cheltuielile pentru cercetare şi
dezvoltare şi ar putea reduce necesitatea
de a elabora părţi şi instrumente care sunt
deja disponibile. În plus implementarea
SR EN ISO 9001:2001 şi a sistemului de
management al calităţii v-ar permite să vă
simplificaţii procesele, afacerea
dumneavoastră fiind mult mai eficientă şi
mai profitabilă.

Faceţi ca produseleFaceţi ca produseleFaceţi ca produseleFaceţi ca produseleFaceţi ca produsele
dumneavoastră să fiedumneavoastră să fiedumneavoastră să fiedumneavoastră să fiedumneavoastră să fie

compatibilecompatibilecompatibilecompatibilecompatibile
Prin aplicarea unor standarde tehnice
relevante, vă puteţi asigura că produsele
şi serviciile dumneavoastră sunt
compatibile (sau „inter-operabile”) cu cele
produse sau furnizate de către alţi
producători de pe piaţa europeană.

Aceasta constituie una dintre căile cele
mai eficiente de mărire a dimensiunii
pieţei dumneavoastră potenţiale şi poate
fi deosebit de benefică când efectuaţi
exporturi.

Conformitatea cuConformitatea cuConformitatea cuConformitatea cuConformitatea cu
reglementări lereglementări lereglementări lereglementări lereglementări le

Aplicarea standardelor are caracter
voluntar. Din punct de vedere legal nu
sunteţi obligaţi să le introduceţi şi puteţi
avea alte opţiuni. Totuşi, conformitatea
cu ele vă poate ajuta să îndepliniţi
obligaţiile legale cu privire la anumite
lucruri,  precum ar fi  securitatea
utilizatorilor şi protecţia mediului. Nu veţi
putea să vă vindeţi produsele pe anumite
pieţe dacă acestea nu au o anumită
calitate şi nu respectă criteriile privind
securitatea. Conformându-vă
standardelor, veţi face economie de timp,
efort şi bani, standardele dându-vă un
plus de linişte spirituală, ştiind că lucraţi
la nivelul responsabilităţilor legale.

Exportul produselor va fi maiExportul produselor va fi maiExportul produselor va fi maiExportul produselor va fi maiExportul produselor va fi mai
uşoruşoruşoruşoruşor

Înainte de a putea fi vândute în Uniunea
Europeana, multe mărfuri trebuie să
respecte specificaţiile definite prin
directivele europene şi standardele
aferente acestora. De obicei asemenea
produse trebuie să poarte marcajul CE.
Realizând acest lucru, va fi posibil să
vindeţi mărfurile dumneavoastră pe piaţa
unică europeană.

Creşteţi şansele de succesCreşteţi şansele de succesCreşteţi şansele de succesCreşteţi şansele de succesCreşteţi şansele de succes
Includerea standardelor în strategia
dumneavoastră de marketing poate să
dea produsului sau serviciului oferit mai
mari şanse de succes. Aceasta din cauză
că standardizarea – prin faptul că se
bazează pe colaborare – poate să vă ajute
la obţinerea unor cunoştinţe mai bune cu
privire la client şi necesităţile pieţei.
Organizaţiile au şanse mai mari de succes
pe piaţă dacă utilizează standarde
recunoscute.

Material realizat cu sprijinul Asociaţiei de Standardizare din Romania (ASRO)Asociaţiei de Standardizare din Romania (ASRO)Asociaţiei de Standardizare din Romania (ASRO)Asociaţiei de Standardizare din Romania (ASRO)Asociaţiei de Standardizare din Romania (ASRO) – www.asro.ro.
Informaţii suplimentare la CCI Maramureş et. 3, cam. 9, tel. 0262-221510, 0362-405303, fax 0262-225794

e-mail: cci_mm@ccimm.ro. Persoană de contact: Mihail MĂRĂŞESCU.
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Energia regenerabilă şi
alternativă care leagă Europa

Danubius Energy s-a format în Germania mulţumită unei
colaborări eficiente a câtorva specialişti din domeniul
marketingului, vânzării şi a energiei fotovoltaice. Cei doi fondatori,
care provin de la izvorul Dunării, au decis să se folosească de
acest puternic fluviu şi să profite de simbolistica lui. Energia
emanată de Dunăre prin toată Europa a devenit energia cu care
lucrăm în birourile Danubius Energy răsfirate în mai multe ţări ale
Europei, pentru realizarea unor proiecte noi, benefice atât economic
cât şi ecologic.

Nu putem contesta că preocuparea noastră pincipală este aceea
de a ocroti mediul şi a susţine noi metode, nepoluante pentru
generarea energiei electrice. Nu mai dorim să suferim de frica
accidentelor nucleare, sau să ne îmbolnăvim de la factorii poluanţi
din aer şi mediul înconjurător. Dorim să păstrăm natura şi mediul
într-o stare cât mai plăcută pentru generaţiile ce urmează.

Datorită acestor convingeri am ales să ne ocupăm de proiecte

de energie regenerabilă, în special energia fotovoltaică sau solară.
Partea cea mai specială a proiectelor fotovoltaice este aceea că
nu deranjează deloc mediul. Ele nu poluează fonic, nu au impact
asupra calităţii aerului ca şi o centrală energetică de biomasă, nu
deranjează ochiul ca şi o turbină eoliană şi mai ales nu distrug
văile cu apă rece ca şi hidromicrocentralele.

Un alt beneficiu al acestor sisteme este mărimea variabilă a
acestora. Dimensiunea lor porneşte de la câţiva kW în cazul
consumatorilor casnici şi poate să ajungă la zeci de MW în cazul
unor parcuri industriale de producere a energiei electrice. Ele pot
fi amplasate aproape oriunde în lume, până când sursa energiei
noastre este inepuizabilă.

Momentan suntem activi în ambele ramuri ale industriei. Avem
proiecte de parcuri realizate în România, Grecia şi Germania. Iar
biroul de sisteme de acoperiş se ocupă în fiecare zi de diferite
proiecte din Germania şi România.

Ultimul proiect realizat de către DANUBIUS Energy este un
proiect propriu, realizat la 10 km de biroul nostru din Baia Mare,
în localitatea Coltău, care a devenit primul parc fotovoltaic din
Maramureş racordat la Sistemul Energetic Naţional.

Datorită unei colaborări de succes cu Camera de Comerţ şi
Industrie Maramureş, am reuşit să organizăm cu prilejul ”Salonului
de Energii Regenerabile şi Alternative” în peioada 22-24 mai 2013,
Ziua porţilor deschise ale Parcului Energetic Fotovoltaic Coltău.
Cu această ocazie am deschis oficial Parcul Fotovoltaic Coltău şi
am dorit să le mulţumim tuturor care ne-au ajutat şi au colaborat
cu noi în realizarea acestui proiect.

Sperăm ca oamenii din România să descopere la fel ca cei din
restul Europei beneficiile acestor instalaţii. Până la urmă, aproape
toţi avem un acoperiş care nu produce nimic, de ce să nu-l
folosim?! De ce să nu ne producem propria energie electrică?
Mai ales dacă sursa acestei energii este gratuită şi sigură pentru
multe generaţii ce urmează.

Urmare din pag. a 4-a

Cea mai ieftină energie este…

O altă problemă legată de dezvoltarea energiei
regenerabile este respectarea normelor şi
condiţiilor de mediu şi de costurile suplimentare
pentru îndeplinirea acestor cerinţe.

 După trei ani în care s-au investit mai bine de
3 mld euro pentru a ridica aproape 2.000 de
MW în parcuri eoliene, România a ajuns să polueze
mai mult decât înainte de instalarea celor 800
de “mori de vânt”, pentru că „ce câştigăm pe
tărâţe, pierdem pe făină”. Mai în clar, „morile
de vânt” produc numai atunci când vântul bate.
Fie ziua, fie noaptea, când consumul este la vârf
cade sistemul eolian. Efectul: cade o parte sau
întreaga reţea a consumatorilor. În mod normal,
este nevoie de un sistem flexibil şi automat care
ar trebui să asigure continuarea furnizării de
energie fără sincope.

În lipsa unor unităţi mici şi rapide de producere
a energiei eoliene sau solare care cad temporar
pentru echilibrarea sistemului, eforul menţinerii
continuităţii alimentării, cade pe umerii
termocentralelor pe cărbuni şi a hidrocentralelor.
Acest lucru înseamnă costuri mult mai mari şi
emisii mai multe de CO2 pentru termocentrale.

Noi nu avem deocamdată unităţi cu pornire rapidă
şi capabile să echilibreze sistemul în faţa
caracterului variabil şi discontinuu al producţiei
de energie verde. Nici măcar centrala construită
la Brazi nu poate face acest lucru în termen util.
Acum termocentralele funcţionează cu producţia
de energie când sus, când jos, în funcţie de cum
„bate vântul la eoliene”, sau cum este de activă
insolaţia, iar  acest lucru înseamnă costuri mai
mari, dar şi o cantitate de emisii de CO2 mai
mare. Practic, în ciuda tuturor investiţiilor în
energia verde, România a ajuns să polueze mai
mult. Sunt costuri înregistrate pe nedrept de
termocentrale pentru ca pana la urma modul în
care ele merg acum este o consecinţa a funcţionarii
sistemului în condiţii de creştere, scădere sau
oprire a furnizoarelor de energie alternativă. Din
datele transmise în timp real de către
Transelectrica, transportatorul naţional de energie
electrică, de la o zi la alta, în funcţie de cum
bate vântul, contribuţia termocentralelor sau a
hidrocentralelor la asigurarea consumului de
energie electrică se modifica vizibil în funcţie de
ponderea pe care o are energia eoliană luată cu
prioritate în sistem. La aceasta se adaugă

producţia aleatorie solară, care are şi ea
momente de producţie şi stagnare neplanificată,
în funcţie de insolaţie

De aceea, o parte din sprijinul pus la dispoziţie
de către statul român pentru investitorii în energia
verde ar trebui să fie redirecţionată către investiţii
în reţele de transport şi în construirea de unităţi
flexibile, capabile să echilibreze sistemul rapid,
fără sincope în producţie şi consum sau costuri
mai mari ca în energia clasică.

Soluţii există şi anume în reducerea schemei
de sprijin care se poate face odată cu introducerea
unei taxe pentru a dezvolta această rezervă de
capacitate. Astfel, impactul în factura ar fi acelaşi,
dar ar beneficia şi sistemul, prin atragerea unor
fonduri de investiţii necesare flexibilităţii
sistemului. Nu înţelegem de ce trebuie să plătim
atât de mult pentru regenerabile, în contextul în
care energia verde şi la fel proiectele de eficienţa
energetică pot fi susţinute şi prin fonduri europene
de solidaritate între ţările dezvoltate şi cele în
curs de dezvoltare?!

Totuşi „Cea mai ieftină energie este cea„Cea mai ieftină energie este cea„Cea mai ieftină energie este cea„Cea mai ieftină energie este cea„Cea mai ieftină energie este cea
pe care nu o consumi”, pe care nu o consumi”, pe care nu o consumi”, pe care nu o consumi”, pe care nu o consumi”, nu risipindu-o fără
eficienţă din lipsa de profesionalism, spirit de
gospodar şi solidaritate în construirea unei vieţi
echilibrate între ce producem şi ce primim şi
între ce consumăm şi ce primim.
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Prezentare proiect
DECC – Supporting the development of the economy of culture

and creativity in the cross-border region Hungary-Romania-Ukraine
(HUSKROUA/1001/058)

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE MARAMUREŞ în calitate de Beneficiar implementează în cadrul Programului
„Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013”, call for proposals reference number:
HUSKROUA/1001”, proiectul cu titlul “DECC – Supporting the development of the economy of culture and creativity in the
cross-border region Hungary-Romania-Ukraine”, număr de identificare al contractului: HUSKROUA/1001/058.

Proiectul are ca obiectiv general intensificarea cooperării în zona transfrontalieră comună a regiunii Ungaria-România-
Ucraina într-o manieră sustenabilă, socială şi economică, prin implementarea instrumentelor relevante care susţin dezvoltarea economiei
în domeniul culturii şi creativităţii în această regiune transfrontalieră, cu un accent special asupra turismului cultural.

Obiectivul specific al proiectului este de a înţelege şi a promova realităţile şi structurile industriilor culturale şi creative
în zona comună transfrontalieră a ţărilor Ungaria, România şi Ucraina, cu un accent special asupra turismului cultural, analizând
datele existente relevante, promovând know-how-ul, modele de guvernare de succes şi modele inovatoare, oferind pregătire şi
recomandări pentru optimizarea politicilor transversale, şi prin promovarea activelor locale relevante

Grupul ţintă al proiectului este format din: personalul celor trei parteneri din proiect; cel puţin 150 de reprezentanţi a
părţilor interesate din industriile culturale şi creative, care beneficiază de audieri pe domenii (5 audieri pe domenii per regiune
transfrontalieră cu un număr mediu de 10-15 participanţi/audiere); cel puţin 90 de participanţi în şase sesiuni de pregătire; cel puţin
45 de participanţi în trei ateliere; cel puţin 500 de persoane vor fi informate prin buletinul informativ; cel puţin 135 de participanţi
ca expozanţi, o medie de 45 de participanţi ca expozanţi/expoziţie (Notă: indicatorul de 135 de persoane nu implică persoane
diferite, ci expozanţi care participă la cele trei evenimente); cel puţin 600 de vizitatori la expoziţii, un număr mediu de 200 de
vizitatori la fiecare dintre cele trei expoziţii.

Grupul ţintă este format din următoarele categorii: camere, administraţii locale, mediu academic, părţi interesate a sectorului
cultural si creativ, reprezentanţi a industriilor culturale şi creative, ONG-uri.

Rezultatele estimate ale proiectului sunt: înţelegere mai bună a statutului şi a potenţialului industriei creative şi culturale;
Studii şi analize a industriilor culturale si creative transfrontaliere, prin analiză, întâlniri, rapoarte, studii de caz şi audieri pe
domenii; creşterea schimburilor de experienţe practice, prin sesiuni de pregătite personalizate şi ateliere, prin ateliere şi sesiuni de
pregătire; promovarea mai bună a industriilor culturale şi creative, a rezultatelor proiectelor şi o vizibilitate mai buna a UE şi a
obiectivelor proiectului din Regiune, prin website, afişe, broşuri, articole de promovare, buletine informative, expoziţii şi conferinţe
finale; Dezvoltarea de noi reţele transfrontaliere active, prin acorduri de parteneriat transfrontaliere; Competenţe de management
de proiect mai bune pentru personalul partenerilor, prin rapoarte intermediare şi finale, Comitetul de Coordonare IMC şi întâlniri ale
comitetului coordonator.

Durata proiectului: 24 de luni, în perioada 01 decembrie 2012 – 30 noiembrie 2014
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: 511.205 EUR, din care suma solicitată de la Autoritatea Contractantă este de

444.748,35 EUR, reprezentând 87% 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.
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ASISTENŢĂ ŞI CONSULTANŢĂ PENTRU AFACEREA TAASISTENŢĂ ŞI CONSULTANŢĂ PENTRU AFACEREA TAASISTENŢĂ ŞI CONSULTANŢĂ PENTRU AFACEREA TAASISTENŢĂ ŞI CONSULTANŢĂ PENTRU AFACEREA TAASISTENŢĂ ŞI CONSULTANŢĂ PENTRU AFACEREA TA
În temeiul Legii Camerelor de

Comerţ din România nr. 335/2007,
modificată şi completată cu Legea 39/
2011, Camera de Comerţ şi Industrie
Maramureş, organizaţie autonomă,
neguvernamentală, apolitică, fără
scop patrimonial, de utilitate publică,
cu personalitate juridică, creată în
scopul de a reprezenta, apăra şi
susţine interesele membrilor lor şi ale
comunităţii de afaceri în raport cu
autorităţile publice şi cu organismele
din ţară şi din străinătate, desfăşoară

următoarele activităţi în condiţii de
operativitate, profesionalism şi cu
costuri reduse:

- Consultanţă juridică pentru
înfiinţarea societăţilor comerciale,
redactarea actelor constitutive şi a
actelor modificatoare ale societăţilor;

- Consultanţă juridică pentru
înfiinţarea persoanelor fizice
autorizate, întreprinderilor individuale
şi familiale, şi modificarea acestora;

- Depunerea la Oficiului
Registrului Comerţului de pe lângă

Tribunalul Maramureş a
documentelor în vederea înregistrării
în Registrul Comerţului;

- Asistenţa pentru înregistrarea în
Registrul Comerţului a societăţilor
comerciale,  persoanelor fizice
autorizate, întreprinderilor individuale
şi familiale, şi modificarea acestora.

Pentru informaţii suplimentare va
invităm la sediul nostru din Baia
Mare, B-dul. Unirii,nr.16, et. 3, cam.
10, tel. 0262 221510, 0728/233908,
0362/405303.
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Este ISO 9001 o investiţie bună?Este ISO 9001 o investiţie bună?Este ISO 9001 o investiţie bună?Este ISO 9001 o investiţie bună?Este ISO 9001 o investiţie bună?
Orientat către cl ient, sistemul de management al cal ităţ i iOrientat către cl ient, sistemul de management al cal ităţ i iOrientat către cl ient, sistemul de management al cal ităţ i iOrientat către cl ient, sistemul de management al cal ităţ i iOrientat către cl ient, sistemul de management al cal ităţ i i

(SMC) implementat conform ISO 9001 ţinteşte ca tot mai mulţi(SMC) implementat conform ISO 9001 ţinteşte ca tot mai mulţi(SMC) implementat conform ISO 9001 ţinteşte ca tot mai mulţi(SMC) implementat conform ISO 9001 ţinteşte ca tot mai mulţi(SMC) implementat conform ISO 9001 ţinteşte ca tot mai mulţi
c l ien ţ i  să f ie mul ţumi ţ i  de pr ima dată ş i  de f iecare dată .c l ien ţ i  să f ie mul ţumi ţ i  de pr ima dată ş i  de f iecare dată .c l ien ţ i  să f ie mul ţumi ţ i  de pr ima dată ş i  de f iecare dată .c l ien ţ i  să f ie mul ţumi ţ i  de pr ima dată ş i  de f iecare dată .c l ien ţ i  să f ie mul ţumi ţ i  de pr ima dată ş i  de f iecare dată .
Numeroase studi i  au ară tat că acest s istem proiectat ,Numeroase studi i  au ară tat că acest s istem proiectat ,Numeroase studi i  au ară tat că acest s istem proiectat ,Numeroase studi i  au ară tat că acest s istem proiectat ,Numeroase studi i  au ară tat că acest s istem proiectat ,
implementat ş i  men ţ inut conform ser ie i  de standarde dinimplementat ş i  men ţ inut conform ser ie i  de standarde dinimplementat ş i  men ţ inut conform ser ie i  de standarde dinimplementat ş i  men ţ inut conform ser ie i  de standarde dinimplementat ş i  men ţ inut conform ser ie i  de standarde din
domeniul calităţ i i aduce cu siguranţă câteva avantaje:domeniul calităţ i i aduce cu siguranţă câteva avantaje:domeniul calităţ i i aduce cu siguranţă câteva avantaje:domeniul calităţ i i aduce cu siguranţă câteva avantaje:domeniul calităţ i i aduce cu siguranţă câteva avantaje:

— Performan ţa f inanc iară— Performan ţa f inanc iară— Performan ţa f inanc iară— Performan ţa f inanc iară— Performan ţa f inanc iară
se îmbunătăţeşte cu adevăratse îmbunătăţeşte cu adevăratse îmbunătăţeşte cu adevăratse îmbunătăţeşte cu adevăratse îmbunătăţeşte cu adevărat
printr-o sporire a vânzărilor.printr-o sporire a vânzărilor.printr-o sporire a vânzărilor.printr-o sporire a vânzărilor.printr-o sporire a vânzărilor.

— Un control ma i  bun a l— Un control ma i  bun a l— Un control ma i  bun a l— Un control ma i  bun a l— Un control ma i  bun a l
procese lor .procese lor .procese lor .procese lor .procese lor .

— Product iv i tate ş i— Product iv i tate ş i— Product iv i tate ş i— Product iv i tate ş i— Product iv i tate ş i
ef icienţă mai mare.eficienţă mai mare.eficienţă mai mare.eficienţă mai mare.eficienţă mai mare.

Din ser ia de standardeDin ser ia de standardeDin ser ia de standardeDin ser ia de standardeDin ser ia de standarde
puse la dispoziţie de experţiipuse la dispoziţie de experţiipuse la dispoziţie de experţiipuse la dispoziţie de experţiipuse la dispoziţie de experţii
Organiza ţ ie i  Interna ţ iona leOrganiza ţ ie i  Interna ţ iona leOrganiza ţ ie i  Interna ţ iona leOrganiza ţ ie i  Interna ţ iona leOrganiza ţ ie i  Interna ţ iona le
de Standardizare ( ISO)de Standardizare ( ISO)de Standardizare ( ISO)de Standardizare ( ISO)de Standardizare ( ISO)
menţ ionăm un standard caremenţ ionăm un standard caremenţ ionăm un standard caremenţ ionăm un standard caremenţ ionăm un standard care
monitor izează performan ţamonitor izează performan ţamonitor izează performan ţamonitor izează performan ţamonitor izează performan ţa
financiară prin implementareafinanciară prin implementareafinanciară prin implementareafinanciară prin implementareafinanciară prin implementarea
unui SMC (unui SMC (unui SMC (unui SMC (unui SMC (ISO 10014 ISO 10014 ISO 10014 ISO 10014 ISO 10014 – – – – – Managementul calităţii. Linii directoareManagementul calităţii. Linii directoareManagementul calităţii. Linii directoareManagementul calităţii. Linii directoareManagementul calităţii. Linii directoare
pentru realizarea beneficii lor economice ş i f inanciarepentru realizarea beneficii lor economice ş i f inanciarepentru realizarea beneficii lor economice ş i f inanciarepentru realizarea beneficii lor economice ş i f inanciarepentru realizarea beneficii lor economice ş i f inanciare) ş i un) ş i un) ş i un) ş i un) ş i un
standard care poate duce la un succes durabil (ISO 9004 -standard care poate duce la un succes durabil (ISO 9004 -standard care poate duce la un succes durabil (ISO 9004 -standard care poate duce la un succes durabil (ISO 9004 -standard care poate duce la un succes durabil (ISO 9004 -
Conducerea unei organ iza ţ i i  că tre un succes durabi l .  OConducerea unei organ iza ţ i i  că tre un succes durabi l .  OConducerea unei organ iza ţ i i  că tre un succes durabi l .  OConducerea unei organ iza ţ i i  că tre un succes durabi l .  OConducerea unei organ iza ţ i i  că tre un succes durabi l .  O
abordare bazată pe managementul cal ităţ i i) .abordare bazată pe managementul cal ităţ i i) .abordare bazată pe managementul cal ităţ i i) .abordare bazată pe managementul cal ităţ i i) .abordare bazată pe managementul cal ităţ i i) .

Succesul depinde însă de convingerea cu care sunt abordateSuccesul depinde însă de convingerea cu care sunt abordateSuccesul depinde însă de convingerea cu care sunt abordateSuccesul depinde însă de convingerea cu care sunt abordateSuccesul depinde însă de convingerea cu care sunt abordate
şi implementate aceste sisteme de management şi de pregătireaşi implementate aceste sisteme de management şi de pregătireaşi implementate aceste sisteme de management şi de pregătireaşi implementate aceste sisteme de management şi de pregătireaşi implementate aceste sisteme de management şi de pregătirea
( instru irea) specia l işt i lor în aceste domeni i  ş i  a întregulu i( instru irea) specia l işt i lor în aceste domeni i  ş i  a întregulu i( instru irea) specia l işt i lor în aceste domeni i  ş i  a întregulu i( instru irea) specia l işt i lor în aceste domeni i  ş i  a întregulu i( instru irea) specia l işt i lor în aceste domeni i  ş i  a întregulu i

personal al organizaţ iei (firmă , instituţ ie, ONG).personal al organizaţ iei (firmă , instituţ ie, ONG).personal al organizaţ iei (firmă , instituţ ie, ONG).personal al organizaţ iei (firmă , instituţ ie, ONG).personal al organizaţ iei (firmă , instituţ ie, ONG).
Pentru a veni în spr i j inu l  operator i lor economic iPentru a veni în spr i j inu l  operator i lor economic iPentru a veni în spr i j inu l  operator i lor economic iPentru a veni în spr i j inu l  operator i lor economic iPentru a veni în spr i j inu l  operator i lor economic i

maramureşeni care doresc să investească în ISO 9001, sau sămaramureşeni care doresc să investească în ISO 9001, sau sămaramureşeni care doresc să investească în ISO 9001, sau sămaramureşeni care doresc să investească în ISO 9001, sau sămaramureşeni care doresc să investească în ISO 9001, sau să
menţină, să îmbunătăţească calitatea produselor sau serviciilormenţină, să îmbunătăţească calitatea produselor sau serviciilormenţină, să îmbunătăţească calitatea produselor sau serviciilormenţină, să îmbunătăţească calitatea produselor sau serviciilormenţină, să îmbunătăţească calitatea produselor sau serviciilor
prestate, Camera de Comer ţ ş i  Industr ie Maramureş  văprestate, Camera de Comer ţ ş i  Industr ie Maramureş  văprestate, Camera de Comer ţ ş i  Industr ie Maramureş  văprestate, Camera de Comer ţ ş i  Industr ie Maramureş  văprestate, Camera de Comer ţ ş i  Industr ie Maramureş  vă
propune o serie de servicii în acest domeniu:propune o serie de servicii în acest domeniu:propune o serie de servicii în acest domeniu:propune o serie de servicii în acest domeniu:propune o serie de servicii în acest domeniu:

----- Cursur i  de auditor iCursur i  de auditor iCursur i  de auditor iCursur i  de auditor iCursur i  de auditor i
intern i  pentru s isteme deintern i  pentru s isteme deintern i  pentru s isteme deintern i  pentru s isteme deintern i  pentru s isteme de
managementu l  ca l i tăţ i i  ( ISOmanagementu l  ca l i tăţ i i  ( ISOmanagementu l  ca l i tăţ i i  ( ISOmanagementu l  ca l i tăţ i i  ( ISOmanagementu l  ca l i tăţ i i  ( ISO
9001) ,  pentru s isteme de9001) ,  pentru s isteme de9001) ,  pentru s isteme de9001) ,  pentru s isteme de9001) ,  pentru s isteme de
management de mediu (ISOmanagement de mediu (ISOmanagement de mediu (ISOmanagement de mediu (ISOmanagement de mediu (ISO
14001) ,  pentru s isteme de14001) ,  pentru s isteme de14001) ,  pentru s isteme de14001) ,  pentru s isteme de14001) ,  pentru s isteme de
management a l  sănă tăţ i i  ş imanagement a l  sănă tăţ i i  ş imanagement a l  sănă tăţ i i  ş imanagement a l  sănă tăţ i i  ş imanagement a l  sănă tăţ i i  ş i
secur i tăţ i i  opera ţ iona lesecur i tăţ i i  opera ţ iona lesecur i tăţ i i  opera ţ iona lesecur i tăţ i i  opera ţ iona lesecur i tăţ i i  opera ţ iona le
(OHSAS 18001);(OHSAS 18001);(OHSAS 18001);(OHSAS 18001);(OHSAS 18001);

----- Consul tan ţă pentruConsul tan ţă pentruConsul tan ţă pentruConsul tan ţă pentruConsul tan ţă pentru
d o c u m e n t a r e a ,d o c u m e n t a r e a ,d o c u m e n t a r e a ,d o c u m e n t a r e a ,d o c u m e n t a r e a ,
implementarea ş i certificareaimplementarea ş i certificareaimplementarea ş i certificareaimplementarea ş i certificareaimplementarea ş i certificarea
SMC (întocmire documentaţieSMC (întocmire documentaţieSMC (întocmire documentaţieSMC (întocmire documentaţieSMC (întocmire documentaţie
SMC, instru i re sa lar ia ţ i ,SMC, instru i re sa lar ia ţ i ,SMC, instru i re sa lar ia ţ i ,SMC, instru i re sa lar ia ţ i ,SMC, instru i re sa lar ia ţ i ,

asistenţă la implementare; pregătire şi asistenţă la certificareaasistenţă la implementare; pregătire şi asistenţă la certificareaasistenţă la implementare; pregătire şi asistenţă la certificareaasistenţă la implementare; pregătire şi asistenţă la certificareaasistenţă la implementare; pregătire şi asistenţă la certificarea
SMC);SMC);SMC);SMC);SMC);

----- Furn izare standarde (nu numai pentru s isteme deFurn izare standarde (nu numai pentru s isteme deFurn izare standarde (nu numai pentru s isteme deFurn izare standarde (nu numai pentru s isteme deFurn izare standarde (nu numai pentru s isteme de
management ci şi pentru orice domeniu de activitate, inclusivmanagement ci şi pentru orice domeniu de activitate, inclusivmanagement ci şi pentru orice domeniu de activitate, inclusivmanagement ci şi pentru orice domeniu de activitate, inclusivmanagement ci şi pentru orice domeniu de activitate, inclusiv
servici i , conform clasif icări i internaţ ionale a standardelor).servici i , conform clasif icări i internaţ ionale a standardelor).servici i , conform clasif icări i internaţ ionale a standardelor).servici i , conform clasif icări i internaţ ionale a standardelor).servici i , conform clasif icări i internaţ ionale a standardelor).

Informaţ i i suplimentare la CCI Maramureş et. 3, cam. 9, tel.Informaţ i i suplimentare la CCI Maramureş et. 3, cam. 9, tel.Informaţ i i suplimentare la CCI Maramureş et. 3, cam. 9, tel.Informaţ i i suplimentare la CCI Maramureş et. 3, cam. 9, tel.Informaţ i i suplimentare la CCI Maramureş et. 3, cam. 9, tel.
0262 -221510, 0362-405303, fax 0262-225794 e-ma i l :0262 -221510, 0362-405303, fax 0262-225794 e-ma i l :0262 -221510, 0362-405303, fax 0262-225794 e-ma i l :0262 -221510, 0362-405303, fax 0262-225794 e-ma i l :0262 -221510, 0362-405303, fax 0262-225794 e-ma i l :
cci_mm@ccimm.ro. Persoană de contact: Mihail MĂRĂŞESCU.cci_mm@ccimm.ro. Persoană de contact: Mihail MĂRĂŞESCU.cci_mm@ccimm.ro. Persoană de contact: Mihail MĂRĂŞESCU.cci_mm@ccimm.ro. Persoană de contact: Mihail MĂRĂŞESCU.cci_mm@ccimm.ro. Persoană de contact: Mihail MĂRĂŞESCU.
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     LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 167 din 28 mai 2013. 167 din 28 mai 2013. 167 din 28 mai 2013. 167 din 28 mai 2013. 167 din 28 mai 2013 pentru
modificarea si completarea Ordonantei Guvernului
nr. 129/2000 privind formarea profesionala a
adultilor (MO nr. 318 din 3 iunie 2013)

 ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 50 din 29. 50 din 29. 50 din 29. 50 din 29. 50 din 29
mai 2013 mai 2013 mai 2013 mai 2013 mai 2013 privind reglementarea unor masuri fiscal
(MO nr. 320 din 3 iunie 2013)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 170 din 31 mai 2013 . 170 din 31 mai 2013 . 170 din 31 mai 2013 . 170 din 31 mai 2013 . 170 din 31 mai 2013 privind
aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2012
pentru modificarea si completarea Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea si sanctionarea
neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea
fondurilor europene si/sau a fondurilor publice
nationale aferente acestora (MO nr. 320 din 3
iunie 2013)

     ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 886 din 14 mai 2013 . 886 din 14 mai 2013 . 886 din 14 mai 2013 . 886 din 14 mai 2013 . 886 din 14 mai 2013 pentru
aprobarea Listei standardelor romane care adopta
standardele europene armonizate referitoare la
masini (MO nr. 321 din 4 iunie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 608 din 29 mai 2013 . 608 din 29 mai 2013 . 608 din 29 mai 2013 . 608 din 29 mai 2013 . 608 din 29 mai 2013 pentru
modificarea si completarea anexei nr. 6 la Ordinul
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. 323 din 4 iunie 2013)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002. 202 din 19 aprilie 2002. 202 din 19 aprilie 2002. 202 din 19 aprilie 2002. 202 din 19 aprilie 2002
(*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) privind egalitatea de sanse si de
tratament intre femei si barbati*) (MO nr. 326
din 5 iunie 2013)

 ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 52 din 29. 52 din 29. 52 din 29. 52 din 29. 52 din 29
mai 2013 mai 2013 mai 2013 mai 2013 mai 2013 pentru modificarea si completarea art.
13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
64/2009 privind gestionarea financiara a
instrumentelor structurale si utilizarea acestora
pentru obiectivul convergenta (MO nr. 327 din 5
iunie 2013)

 ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 55 din 4. 55 din 4. 55 din 4. 55 din 4. 55 din 4
iunie 2013 iunie 2013 iunie 2013 iunie 2013 iunie 2013 privind unele masuri fiscal-bugetare
si pentru modificarea unor acte normative (MO
nr. 331 din 6 iunie 2013)

 HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 341 din 4 iunie 2013 . 341 din 4 iunie 2013 . 341 din 4 iunie 2013 . 341 din 4 iunie 2013 . 341 din 4 iunie 2013 pentru
modificarea si completarea Hotararii Guvernului
nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific
acordat producatorilor de lapte si de carne de
vita din zonele defavorizate si a Hotararii
Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de
ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii
produselor agricole in sectorul de agricultura
ecologica (MO nr. 335 din 7 iunie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 443 din 5 iunie 2013 . 443 din 5 iunie 2013 . 443 din 5 iunie 2013 . 443 din 5 iunie 2013 . 443 din 5 iunie 2013 pentru
completarea anexei nr. 1 “Conditii de aprobare a
cumparatorilor de lapte de vaca” la Ordinul
ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.
695/2008 privind stabilirea Conditiilor de
aprobare a cumparatorilor de lapte de vaca si a
formularului de cerere pentru aprobarea si
inscrierea acestora in Registrul cumparatorilor
(MO nr. 338 din 10 iunie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 82 din 7 iunie 2013 . 82 din 7 iunie 2013 . 82 din 7 iunie 2013 . 82 din 7 iunie 2013 . 82 din 7 iunie 2013 pentru
modificarea si completarea Ordinului ministrului

administratiei si internelor nr. 268/2010 privind
procedura de examinare pentru obtinerea
permisului de conducere (MO nr. 340 din 11 iunie
2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 641 din 4 iunie 2013 . 641 din 4 iunie 2013 . 641 din 4 iunie 2013 . 641 din 4 iunie 2013 . 641 din 4 iunie 2013 privind
modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 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. 341 din 11 iunie 2013)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 175 din 6 iunie 2013 . 175 din 6 iunie 2013 . 175 din 6 iunie 2013 . 175 din 6 iunie 2013 . 175 din 6 iunie 2013 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 248/2005
privind regimul liberei circulatii a cetatenilor
romani in strainatate (MO nr. 343 din 11 iunie
2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 581 din 26 aprilie 2013 . 581 din 26 aprilie 2013 . 581 din 26 aprilie 2013 . 581 din 26 aprilie 2013 . 581 din 26 aprilie 2013 privind
modificarea si completarea Metodologiei pentru
organizarea si certificarea instruirii profesionale
a personalului privind insusirea notiunilor
fundamentale de igiena, aprobata prin Ordinul
ministrului sanatatii si al ministrului educatiei,
cercetarii si tineretului nr. 1.225/5.031/2003 (MO
nr. 345 din 12 iunie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 607 din 29 mai 2013 . 607 din 29 mai 2013 . 607 din 29 mai 2013 . 607 din 29 mai 2013 . 607 din 29 mai 2013 privind
aprobarea Procedurii de implementare si de
administrare a grupului fiscal unic, precum si
pentru aprobarea modelului si continutului unor
formulare (MO nr. 345 din 12 iunie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.356 din 29 mai 2013 . 1.356 din 29 mai 2013 . 1.356 din 29 mai 2013 . 1.356 din 29 mai 2013 . 1.356 din 29 mai 2013 pentru
aprobarea modelelor si continutului formularelor
utilizate in activitatea de inspectie fiscal (MO nr.
346 din 12 iunie 2013)

 ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 58 din 12. 58 din 12. 58 din 12. 58 din 12. 58 din 12
iunie 2013 iunie 2013 iunie 2013 iunie 2013 iunie 2013 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultura,
industrie alimentara, piscicultura, silvicultura si
dezvoltare rurala si pentru abrogarea art. II din
Legea nr. 122/2012 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele
pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala
(MO nr. 347 din 12 iunie 2013)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 179 din 11 iunie 2013 . 179 din 11 iunie 2013 . 179 din 11 iunie 2013 . 179 din 11 iunie 2013 . 179 din 11 iunie 2013 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 279/2005
privind ucenicia la locul de munca (MO nr. 348
din 13 iunie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 606 din 29 mai 2013 . 606 din 29 mai 2013 . 606 din 29 mai 2013 . 606 din 29 mai 2013 . 606 din 29 mai 2013 privind
modificarea Ordinului presedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala nr. 700/2012
pentru aprobarea Procedurii de modificare, din
oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum
si a modelului si continutului unor formulare
(MO nr. 351 din 13 iunie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 65 din 10 iunie 2013 . 65 din 10 iunie 2013 . 65 din 10 iunie 2013 . 65 din 10 iunie 2013 . 65 din 10 iunie 2013 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind
eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor
de primire turistice cu functiuni de cazare si
alimentatie publica, a licentelor si brevetelor de
turism (MO nr. 353 din 14 iunie 2013)

     ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 59 din 12. 59 din 12. 59 din 12. 59 din 12. 59 din 12
iunie 2013 iunie 2013 iunie 2013 iunie 2013 iunie 2013 privind stabilirea unor masuri pentru
eficientizarea activitatilor de prevenire si combatere
a coruptiei (MO nr. 355 din 14 iunie 2013)

 HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 369 din 12 iunie 2013 . 369 din 12 iunie 2013 . 369 din 12 iunie 2013 . 369 din 12 iunie 2013 . 369 din 12 iunie 2013 pentru
aprobarea Metodologiei privind acreditarea
domeniilor de studii universitare de master pe
baza programelor de studii de master acreditate
(MO nr. 359 din 17 iunie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 468 din 19 aprilie 2013 . 468 din 19 aprilie 2013 . 468 din 19 aprilie 2013 . 468 din 19 aprilie 2013 . 468 din 19 aprilie 2013 pentru
modificarea si completarea Ordinului ministrului
economiei si finantelor nr. 2.508/2007 privind
aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru
proiectele finantate in cadrul operatiunilor 2.2.1
“Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea
de noi infrastructuri (laboratoare, centre de
cercetare)” si 2.3.1 “Sprijin pentru start-up-urile
si spin-off-urile inovative” ale axei prioritare 2
“Competitivitate prin cercetare, dezvoltare
tehnologica si inovare” din cadrul Programului
operational sectorial “Cresterea competitivitatii
economice” (POS CCE) 2007-2013 (MO nr. 359 din
17 iunie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 622 din 31 mai 2013 . 622 din 31 mai 2013 . 622 din 31 mai 2013 . 622 din 31 mai 2013 . 622 din 31 mai 2013 privind
modificarea Ordinului presedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala nr. 296/2013
pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea
sumei reprezentand timbrul de mediu pentru
autovehicule si pentru aprobarea modelului si
continutului unor formulare (MO nr. 359 din 17
iunie 2013)

 ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 43 din 15. 43 din 15. 43 din 15. 43 din 15. 43 din 15
mai 2013 mai 2013 mai 2013 mai 2013 mai 2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea
si sustinerea fermelor de familie si facilitarea
accesului la finantare al fermierilor (MO nr. 364
din 19 iunie 2013)

 HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 546 din 4 iunie 2013 . 546 din 4 iunie 2013 . 546 din 4 iunie 2013 . 546 din 4 iunie 2013 . 546 din 4 iunie 2013 pentru
modificarea si completarea Regulamentului
privind organizarea si desfasurarea concursului
de admitere in magistratura, aprobat prin
Hotararea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 279/2012 (MO nr. 365 din 19
iunie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.110 din 4 iunie 2013 . 1.110 din 4 iunie 2013 . 1.110 din 4 iunie 2013 . 1.110 din 4 iunie 2013 . 1.110 din 4 iunie 2013 privind
aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii
specifice pentru cererea de propuneri de proiecte
de tip strategic nr. 126 pentru implementarea
Programului operational sectorial “Dezvoltarea
resurselor umane 2007-2013” (MO nr. 367 din 20
iunie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 3.895 din 12 iunie 2013 . 3.895 din 12 iunie 2013 . 3.895 din 12 iunie 2013 . 3.895 din 12 iunie 2013 . 3.895 din 12 iunie 2013 privind
repartizarea cifrei de scolarizare pentru studii
universitare de master in vederea admiterii la
studii in anul universitar 2013-2014 (MO nr. 367
din 20 iunie 2013)

     ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.069 din 31 mai 2013 . 1.069 din 31 mai 2013 . 1.069 din 31 mai 2013 . 1.069 din 31 mai 2013 . 1.069 din 31 mai 2013 privind
aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii
generale pentru implementarea Programului
operational sectorial “Dezvoltarea resurselor
umane 2007-2013” si Ghidurilor solicitantului
- Conditi i  specif ice pentru cererile de
propuneri de proiecte de tip strategic si Grant
nr. 123-125, 127-152 pentru implementarea
Programului operational sectorial “Dezvoltarea
resurselor umane 2007-2013” (MO nr. 369 din
20 iunie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.121 din 6 iunie 2013 . 1.121 din 6 iunie 2013 . 1.121 din 6 iunie 2013 . 1.121 din 6 iunie 2013 . 1.121 din 6 iunie 2013 privind
aprobarea modelului de contract de finantare
pentru accesarea axei prioritare 7 “Asistenta
tehnica” de catre organismele intermediare
pentru Programul operational sectorial
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• • • • • Din străinătate
CERERI

EMIRATELE ARABE UNITE
Firma este interesată de cooperarea

cu firme romaneşti organizatoare de
evenimente promoţionale. (5570)

FRANŢA
Firma franceză activează pe piaţa

franceză şi Benelux şi este interesată să
găsească un furnizor care poate produce şi
exportă cantităţi importante de panouri
contraplacate lemn plop, calibrate şi
şlefuite. Dimensiuni 250x122 - 244x122;
grosimi: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 19,
22, 25, 30, 35 & 40 mm, cca. 15 – 20
camioane de 20 tone complete/lunar.
(5571)

Doreşte import mobilier din lemn de
pin şlefuit şi lăcuit pe suporţi din oţel vopsit
- 17.000 de bucăţi; Ansamblu masă de
picnic şi banchete din lemn de pin tratat
autoclavaj clasa IV, certificat FSC şi ranfosat
metalic. - 1800 bucăţi (5572)

Solicită panouri acustice din lemn de
pin tratat (autoclavare clasa 4). (5573)

GERMANIA
Confecţii femei (T-Shirts, Shorts,

Blusen, Tuniken, Blazers, Kleider, Rocke,
Hosen, Jeans, Kostmen, Overalls, Jacken,
Mantel, Trenchcoats, Parkas), bărbaţi şi
copii (T-Shirts, Shorts, Hemden, Westen,
Hosen, Jeans, Jacken, Mantel, Trenchcoats,
Parkas) minim 200 buc din fiecare model
mentionat. (5569)

Se doreşte colaborare în turnare
piese din aluminiu in România (5579)

GRECIA
Solicită mese şi scaune din lemn

masiv. (5577)
Peleţi din lemn pentru încălzire

(5578)
ISRAEL

Cooperare pentru lucrăr i de
reabilitare a sistemelor de alimentare cu
apă şi tratamentul apelor uzate (5575)

LIBIA
Interesat de cooperare în sistem J-V/

parteneriat, cu o firmă românească, pe
domeniile petrolier şi construcţii. (5576)

POLONIA
Firma poloneză este interesată să

importe din România globuleţe şi alte

ornamente din sticlă, pentru Crăciun,
lucrate atât manual, cât şi la maşină. Firma
este furnizoare pentru lanţuri de magazine
- poloneze şi internaţionale - iar în toamna
acestui an urmează să facă o vizită în
România, pentru a se întâlni cu potenţiali
parteneri. (5568)

SPANIA
Doreşte să importe cartofi. (5580)
Import:  Umeraşe din lemn, plastic,

metal. (5581)

OFERTE
ISRAEL

Prestează servicii de consultanţă,
dorind să colaboreze cu:- firme româneşti
cu profil similar, pentru a sprijini partenerii
israelieni interesaţi să investească sau să
pătrundă pe piaţa românească; - firme
romaneşti interesate să se instaleze sau să
pătrundă pe piaţa israeliană. (5574)

UCRAINA
Firma ucraineană specializată în

elaborarea şi fabricarea medicamentelor
pentru tratamentul pacienţilor cu tulburări
cardiovasculare, gastrointestinale ş i
endocrine, oferă la export produsele
menţionate. (5582)

“Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” (MO nr. 370 din 21 iunie 2013)
 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.141 din 10 iunie 2013 . 1.141 din 10 iunie 2013 . 1.141 din 10 iunie 2013 . 1.141 din 10 iunie 2013 . 1.141 din 10 iunie 2013 privind aprobarea Corrigendumului

nr. 1 la Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri
de proiecte de tip strategic si Grant nr. 123-125, 127-152 pentru
implementarea Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor
umane 2007-2013” (MO nr. 370 din 21 iunie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 512 din 18 iunie 2013 . 512 din 18 iunie 2013 . 512 din 18 iunie 2013 . 512 din 18 iunie 2013 . 512 din 18 iunie 2013 pentru aprobarea Schemei de ajutor
de minimis “Implementarea strategiilor de dezvoltare locala si a proiectelor
de cooperare” (MO nr. 374 din 25 iunie 2013)

 HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 411 din 26 iunie 2013 . 411 din 26 iunie 2013 . 411 din 26 iunie 2013 . 411 din 26 iunie 2013 . 411 din 26 iunie 2013 privind aprobarea tarifelor
pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I-VII
(MO nr. 384 din 27 iunie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 537 din 31 mai 2013 . 537 din 31 mai 2013 . 537 din 31 mai 2013 . 537 din 31 mai 2013 . 537 din 31 mai 2013 pentru modificarea Ordinului ministrului
muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului economiei si finantelor
nr. 79/384/2008 privind aprobarea Documentului-cadru de implementare a
Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-
2013 (MO nr. 384 din 27 iunie 2013)

 ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 69 din 26 iunie 2013 . 69 din 26 iunie 2013 . 69 din 26 iunie 2013 . 69 din 26 iunie 2013 . 69 din 26 iunie 2013 pentru modificarea

si completarea Legii apelor nr. 107/1996 (MO nr. 386 din 28 iunie 2013)
 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 544 din 21 iunie 2013 . 544 din 21 iunie 2013 . 544 din 21 iunie 2013 . 544 din 21 iunie 2013 . 544 din 21 iunie 2013 privind metodologia de calcul al

incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste (MO nr. 386 din 28
iunie 2013)

     LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 193 din 26 iunie 2013 . 193 din 26 iunie 2013 . 193 din 26 iunie 2013 . 193 din 26 iunie 2013 . 193 din 26 iunie 2013 privind aprobarea Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 77/2012 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. 387 din 28 iunie 2013)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 214 din 28 iunie 2013 . 214 din 28 iunie 2013 . 214 din 28 iunie 2013 . 214 din 28 iunie 2013 . 214 din 28 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru
punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila,
precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe
(MO nr. 388 din 28 iunie 2013)

 ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 76 din 26 iunie 2013 . 76 din 26 iunie 2013 . 76 din 26 iunie 2013 . 76 din 26 iunie 2013 . 76 din 26 iunie 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 (MO nr. 389 din 29 iunie 2013)

 ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele
judiciare de timbre (MO nrjudiciare de timbre (MO nrjudiciare de timbre (MO nrjudiciare de timbre (MO nrjudiciare de timbre (MO nr. 392 din 29 iunie 2013). 392 din 29 iunie 2013). 392 din 29 iunie 2013). 392 din 29 iunie 2013). 392 din 29 iunie 2013)

 HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 401 din 19 iunie 2013 . 401 din 19 iunie 2013 . 401 din 19 iunie 2013 . 401 din 19 iunie 2013 . 401 din 19 iunie 2013 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului
de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod
abuziv in perioada regimului comunist in Romania (MO nr. 393 din 29 iunie
2013)
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