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Căldură mare,
mon cher!

Vară caniculară pe întreaga
Românie, dar şi pe Europa. Planeta
noastră tratată de locuitorii săi, mai
ales în ult imele secole, cu
indiferenţă, cu lăcomie şi fără grija
zilei de mâine şi pe termen lung, se
îndreaptă spre un colaps negru, cu
sau fără ştiinţa celor care se duc şi
administrează treburile globale ale
Terrei. Inconşt ienţă totală ş i
iresponsabilă din partea acestora şi
a noastră, care formăm populaţia
globului!

Vara aceasta ne-au amintit că
România, care tot timpul s-a aflat
în zona temperat excesivă a
Europei, în momentul de faţă şi-a
ridicat gradul situându-se în zona
temperat continental excesivă, cu
tentă subtropicală.

Această încadrare convenţională
a României se referă nu numai la
climă şi  la anotimpurile care au o
altă durată şi succesiune, dar şi la
întreaga existenţă a ei, mai ales din
punct de vedere politic, economic,
financiar, social ş i la celelalte
activităţi, unde totul s-a întors cu
„susul în jos”, nimic nu mai este
normal şi la locul său.

Dar, să ne întoarcem la biata
noastră planetă. Pe scurt, planeta
se află într-un faliment ecologic,
determinat de nerespectarea
raporturilor dintre compartimentul
societăţii omeneşti şi natură, mediul
înconjurător în ansamblul său de
convieţuire. Populaţia globului care
creşte de la an la altul consumă
anual toate resursele naturale ale
pământului în opt luni, pe care
planeta le poate regenera sau
creşte din nou într-un an. Acest
consum excesiv a scăpat de sub
controlul statelor lumii, mai ales în
cele 20 de state care se află la
conducerea economiei globale,

Începând cu 1 august 2013 informarea cu
privire la mediere a devenit obligatorie înainte
de depunerea cererii de chemare în judecată.

Prin aceasta legiuitorul  urmăreşte în primul
rând degrevarea instanţelor sufocate de
numărul extraordinar de mare de dosare.

Ce este Centrul de Mediere al CCI
Maramureş ?

Prin Legea 335/2007, Camerelor de
Comerţ  ş i  Industrie din România li  se
încredinţează  atribuţ iuni în domeniul
medierii.

Activitatea de mediere în România este
organizată de către Consiliul de Mediere.

 Consiliul de mediere autorizează şi ţine
evidenţa organizaţiilor din domeniul medierii
care organizează servicii de mediere.

În conformitate cu  art. 4 lit. i) din Legea nr.
335/2007 a camerelor de comerţ din
România  şi art. 4 alin. 1, pct. 19 din Statut,
Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş a
depus spre autorizare şi a obţinut în luna mai,
avizul Consiliului de Mediere pentru înfiinţarea
Centrului de Mediere de pe lângă CCI
Maramureş.

Ideea înfiinţării acestui Centru de Mediere
al CCI Maramureş a fost întărită şi de faptul că
încă din anul 2010, CCI Maramureş împreună
cu Institutul Transilvan de Mediere din Cluj, s-a
implicat în pregătirea profesională a viitorilor
mediatori. Peste 100 de cursanţi din
Maramureş şi judeţele învecinate au fost
instruiţi în urma acestei colaborări.

Cum funcţ ionează Centru de
Mediere?

Centrul de Mediere al Camerei de Comerţ
şi Industrie Maramureş funcţionează ca o

3 Întrebări şi Răspunsuri despre Primul3 Întrebări şi Răspunsuri despre Primul3 Întrebări şi Răspunsuri despre Primul3 Întrebări şi Răspunsuri despre Primul3 Întrebări şi Răspunsuri despre Primul
Centru de Mediere din judeţul MaramureşCentru de Mediere din judeţul MaramureşCentru de Mediere din judeţul MaramureşCentru de Mediere din judeţul MaramureşCentru de Mediere din judeţul Maramureş

structură  fără  personalitate juridică  a
Camerei de Comerţ şi Industrie a Judeţului
Maramureş.

În momentul de faţă, în Registrul Naţional de
Evidenţă a Organizaţiilor din Domeniul Medierii
(RNEODM) sunt înregistrate 8 organizaţii la
nivel naţional. Dintre acestea 4 funcţionează
în cadrul unor Camere de Comerţ.

 Activitatea de mediere realizată prin Centrul
de Mediere al Camerei de Comerţ şi Industrie
Maramureş este efectuată  de către
mediatori autorizaţi care îndeplinesc condiţiile
prevăzute de art. 7 din Legea nr.192 din 16 mai

2006 privind medierea şi
organizarea profesiei de
mediator, cu modificările şi
completările ulterioare, care
activează în cadrul Centrului în
baza unor acorduri de
colaborare

În momentul de faţă au fost
asigurate toate condiţiile
logistice necesare pentru
buna funcţionare a Centrului
de Mediere, suportul tehnic
necesar desfăşurării activităţii
fiind asigurat de un secretariat
tehnic.

Care sunt atribuţ i i le Centrului de
Mediere?

Principalele atribuţii ale Centrului de
Mediere al CCI Maramureş sunt:

• organizarea şi administrarea medierii
litigiilor pentru membrii săi şi pentru oricare din
persoanele care apelează  la această
modalitate legală de rezolvare amiabilă a
litigiilor;

• promovarea activităţii de mediere în
mediul de afaceri din Judeţul Maramureş prin
intermediul publicaţiilor cât şi a
parteneriatelor;

• organizarea de cursuri de formare şi
sesiuni de informare în domeniul medierii;

• desfăşurarea de activităţi pentru
atragerea de resurse prin proiecte în domeniul
medierii.

Mai multe detalii despre funcţionarea
Centrului de Mediere al CCI Maramureş se pot
obţine de pe site-ul Camerei de Comerţ şi
Industrie Maramureş la adresa
www.ccimm.ro

Tus Florentin
Secretar General CCI Maramureş
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constituită din state puternic dezvoltate
economic sau state puternic
emergente, toate consumatoare de
resurse naturale ş i exagerat de
poluante  ca de exemplu: SUA, Anglia,
Germania, Italia, Franţa, Canada,
Japonia, Rusia, China, Brazilia, India,
Africa de Sud, Spania, Argentina,
Indonezia, Mexic ş.a.

Epuizarea stocurilor de materii prime
din resursele naturale, conjugată cu
acumularea de emisii ş i deşeuri
poluante, contribuie la degradarea
ecosistemelor de pe Terra. Apar
fenomene ireversibile în raportul dintre
intrările şi ieşirile globale ale resurselor
naturale. Astfel, lipsa cronică a apei,
deşertificarea teritoriilor agricole,
eroziuni le soluri lor, scăderea
productivităţii solurilor, prin exploatarea
intensivă a terenurilor agricole, prin
nerespectarea tehnologi i lor
agrotehnice de refacere prin  rotire a
culturilor, defrişările masive a pădurilor
în special în zona ecuatorială şi cea
temperată, dispariţ ia, odată cu
pădurile, a speciilor din regnul animal
ş i  vegetal, poluarea mări lor ş i
oceanelor, care a condus la scăderea
îngrijorătoare până la dispariţie a
peşti lor ş i  a animalelor marine,
schimbările climatice extreme, cu
creşteri semnificative de temperaturi
medii anuale, toate formează tabloul
sumbru al prezentului, dar proiectând
un viitor al autodistrugerii Terrei în
următoarele decenii ale secolului XXI.
Semnale de alarmă sunt date de
mediile ştiinţifice, ONG, unele state
afectate deja, de populaţia globului
ş.a. Nimeni din cei responsabili nu-i
ascultă. Marile companii şi trusturi
care stăpânesc economia mondială
conduc lumea, prin atitudinea lor
impusă propri i lor guverne spre
dezastru.

În ansamblu, România nu face opinie
separată faţă de restul lumii. Consumul
exagerat de resurse naturale, dar şi
stilul de viaţă, completat cu jaful
economic de către compani i le
româneşti şi multinaţionale, depăşesc
cu mult capacitatea de suport abilitată
a ecosistemelor naturale ale României.
Amprenta ecologică medie în
România, raportată la suprafaţa
globului pentru resurse de hrană, apă,
combustibi l i , materi i  prime ş i
materiale, de 2,7 ha pe cap de
locuitor, este în prezent cu peste 15-
20% mai mare faţă de ceea ce ne
poate oferi teritoriul României şi cota
parte ce ne revine din planeta noastră,
cu toate că impactul negativ al ţării
noastre asupra naturii, atât în privinţa

raportului consum/resurse, cât mai
ales a poluării mediului, se află sub
nivelul multor state şi a celor 20 de
ţări care domină economia mondială.
În trecut România dispunea de o
balanţă echilibrată şi controlată a
inputurilor şi a outputurilor, prin acte
normative. După 1989 asistăm la o
dezvoltare haotică a consumului
productiv, care dezechilibrează balanţa
resurselor. În multe sectoare am
devenit din exportatori de mărfuri,
importatori. Activităţi benefice din
punct de vedere economic, cum au
fost: Recuperarea, Refolosirea şi
Regenerarea materialelor şi materiilor
prime rezultate din casări, utilizări,
uzură fizică sau morală etc., care au
condus la economisirea materialelor
şi materiilor prime noi, au fost părăsite
ca mijloace de economisire de cei
care ne conduc ţara, cu toate că alte
state dezvoltate din lume se luptă acum
cu introducerea acestor 3R, făcând
educaţia populaţiei pentru a se încadra
în această acţiune patriotică, începând
cu copii din clasele primare şi studenţii
din  universităţi, până la mediul de
afaceri şi populaţia activă.

Căldura din această vară, neobişnuit
de agresivă din Europa, dar şi din
România, ne-a adus în realitatea
catastrofală în care ne aflăm azi şi
către care se îndreaptă omenirea,
inclusiv ţara noastră, fără ca să facem
ceva pentru salvarea Terrei.

Căldură mare, mon cher!
Căldura a afectat toate sectoarele

vieţii politice, economice, sociale,
relaţionale, provocând dezechilibre în
toate domeniile şi activităţile societăţii
româneşti. Totul apare în dezechilibru,
nesiguranţă.

În această vară, populaţia urbană,
pentru a scăpa de canicula
insuportabilă a oraşelor, mai ales a
capitalei, le-au părăsit, plecând spre
locuri mai răcoroase ş i  mai
acceptabi le pentru un concediu
reconfortant şi recuperator. Litoralul
ş i  muntele au devenit locuri de
refacere, în care primul a avut o
cerere mai mare. În această vară
litoralul românesc şi-a recăpătat bine
meritatul loc în turismul nostru. Plin
full, el s-a dovedit neîncăpător pentru
afluxul de turişti. La loc de frunte
Mamaia a redevenit ceea ce a fost
odată, dar la alţi parametrii. Aici,
primarul, jucător-circar al Constanţei,
a reuşit să aducă atmosfera litoralului
brazilian la Mamaia. Prin programul
de entertainment organizat de
profesionalişti în domeniu, cu primarul,
un artist desăvârşit, cu o trupă de girls
de top, a reuşit să transforme Mamaia
într-un centru de distracţ ie, de

petrecere şi nopţi albe, în cluburi de
noapte, care atrag turiştii cu bani şi
pe cei care doresc ca, concediu să
fie o ocazie de distracţie, chef şi bună
dispoziţie. Grupurile ţintă sunt turiştii
tineri, străini şi români, cei care
doresc o viaţă trepidantă, dincolo de
regulile impuse de moralitate.

Încet, de la nord la sud, litoralul
românesc devine ceea ce turiştii
români găseau la vecini sau peste mări
şi ţări, să se distreze într-un libertinaj
deplin, neîngrădit de reguli şi dogme.
Şi în acest an s-a reuşit să se realizeze
ceea ce nu au reuşit conducătorii
turismului românesc, ci un om, care
a înţeles că turismul este altceva din
ceea ce se oferea. Acest om este,
repet, primarul Constanţei, care a
transformat litoralul dintr-un mort, într-
unul viu şi prosper pentru afaceri
turistice.

Muntele a rămas cu programele sale
de-a lungul întregului an.

Căldură mare, mon cher!
La nivel naţional, al conducerii,

România a rămas în vara aceasta fără
guvern, fără parlament. Miniştrii, în
frunte cu prim ministrul, au plecat
peste mări şi ţări să scape de caniculă,
lăsând ţara într-o linişte neobişnuită,
amorfă şi non combat, prilej bun
pentru preşedintele, jucător cu viaţa
noastră, cu prezentul şi viitorul ţării,
care în lipsa opozanţilor plecaţi din ţară
în concediu, a luat frâiele conducerii
luptei politice şi conducerii executive,
luând ţara la pas, în lung şi lat, făcând
băi de mulţime, fotografii de familie şi
categorisind guvernul şi pe premier cu
epitete defăimătoare, înjositoare, care
să ducă la scăderea prestigiului
puteri.

Că ldură mare, mon cher, care
împinge omul la fapte ş i  lucruri
nechibzuite şi atunci când acesta are
pretenţia să conducă singur ţara.

Căldură mare, mon cher!
În canicula am avut parte şi de „vizita

de lucru” a FMI, UE şi BM, veniţi să ne
ajute ş i să stimuleze „creşterea
economiei prin austeritate”. De
această dată, ne-am bucurat şi de
vizita primei doamnei a FMI, care a
venit la Bucureşti să ne dea o mulţime
de indicaţii şi sfaturi, să ţină un discurs
în faţa aleşilor şi de ce nu, să-i „tragă
de urechi” pe cei din executiv, dar şi
pe parlamentari, pe oameni de afaceri
şi sindicalişti, pentru starea deplorabilă
a economiei, fără să ne spună că,
chiar domniile lor ne ştiu de ani buni
că ne aflăm într-o continuă stare de
dezvoltare a economiei cu „frâna de
mână trasă”, la indicaţia lor, cei care
ne-au introdus o stare de austeritate
şi din 2009 nu mai ieşim din ea, prin
care ne tot taie din cheltuieli şi ne

Continuare în pag. a  6-a
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

Curs “COMPETENŢE INFORMATICE”
În mai a.c., la solicitarea EATON

ELECTRO PRODUCTIE SRL a fost încheiată
o convenţie în vederea organizării de
către Camera de Comerţ şi Industrie
Maramureş a programului de formare
profesională COMPETENŢE INFORMATICE,
pentru 100 de angajaţi ai societăţii.

Prin urmare, în iulie 2013 a fost
autorizat cursul de iniţiere Competenţe
Informatice, care este una din cele 8
competenţe cheie comune mai multor
ocupaţii.

Conform convenţiei, programul este organizat în patru serii de
curs, pe parcursul lunii august şi septembrie 2013, la Şcoala
Gimnazială „Lucian Blaga” din Fărcaşa.

Primele două serii de curs au fost organizate în 1-131-131-131-131-13 şi respectiv
19-29 august 201319-29 august 201319-29 august 201319-29 august 201319-29 august 2013, la care au participat un număr total de 50
de persoane. La finalul fiecărei serii de curs s-a organizat câte un
examen final la care gradul de promovabilitate a fost de 100% .

Fiind un program autorizat de către Autoritatea Naţională pentru

Acest standard britanic oferă recomandări
pentru implementarea principiilor şi liniilor
directoare din BS ISO 31000:2009, inclusiv
cadrul organizaţional şi procesul de
management al riscului. Standardul
furnizează  baza pentru înţelegerea,
dezvoltarea, implementarea şi menţinerea
proporţională şi eficace a managementului
riscului într-o organizaţie, pentru a spori
plauzibilitatea atingerii obiectivelor sale.

Standardul este destinat utilizării de orice
persoană care este responsabilă pentru, sau
este implicată în oricare dintre următoarele:

a) asigurarea realizării obiectivelor
organizaţiei;

b) asigurarea gestionării riscurilor în mod
proactiv în zone sau activităţi specifice;

c) coordonarea managementului riscului în
organizaţie;

d) asigurarea eficacităţii managementului
riscului organizaţiei;

e) raportarea către părţile interesate, de
exemplu prin publicarea în declaraţiile
financiare anuale, în rapoartele pentru
guvernanţa corporatistă sau pentru
responsabilitatea socială corporatistă.

Acest standard este apropiat ca structură,
terminologie şi diagrame de ISO 31000:2009
şi Ghidul ISO/CEI 73:2009, pentru a face mai
uşoară utilizarea coerentă a acestor trei
documente.

Recomandările din acest cod de practică
vor ajuta organizaţiile să implementeze
principiile managementului riscului într-un mod
potrivit fiecărei organizaţii. Principiile şi
îndrumările se concentrează pe aspectele
importante ale managementului şi permit
variaţii în detaliile referitoare la tehnici iar
recomandările sunt mai practice şi mai
specifice.

Abordarea recomandată în standard este
de a furniza un model general de proces de

Ţineţi riscurile sub control!

SR BS 31100:2013, Managementul riscului. Cod de practică şi
îndrumare pentru implementarea standardului SR ISO 31000

Calificări, după susţinerea examenului,
toţi absolvenţii primesc un certificat de
absolvire recunoscut de către Ministerul
Educaţiei Naţionale şi Ministerul Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice cu următoarele competenţe:

· Noţiuni şi funcţii de bază în utilizarea
calculatorului personal;

· Utilizarea funcţiilor de bază ale unui
sistem de operare (Windows);

· Utilizarea aplicaţiei de procesare
texte (Word);

· Folosirea foilor de calcul tabelar (Excel);
· Realizarea de prezentări electronice (PowerPoint);
· Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare (internetul si

poşta electronică).
Cursurile se desfăşoară în săli de curs dotate cu toate mijloacele

necesare şi sunt susţinute de către un formator cu o specializare
corespunzătoare programei de pregătire cât şi cu o pregătire
pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor.

management al riscului care poate fi urmărit
şi interpretat astfel încât fiecare grup să
lucreze în modul corespunzător şi să existe
coerenţă şi comunicare în organizaţie.

ASRO a publicat până în prezent
următoarele standarde referitoare la
managementul riscului:

SR ISO 31000:2010, Managementul
riscului. Principii şi linii directoare

SR EN 31010:2010 , Managementul
riscului. Tehnici de evaluare a riscurilor

SR BS 31100:2013, Managementul riscului.
Cod de practică şi îndrumare pentru
implementarea standardului SR ISO 31000,

SR GHID ISO 73:2010, Managementul
riscului. Vocabular

(ASRO 2013-7-2)
Informaţii suplimentare la sediul CCI

Maramureş, Baia Mare, bd. Unirii nr. 16, et. 3,
cam. 9, tel. 0262-221510, 0362-405303, fax
0262-225794, e-mail cci_mm@ccimm.ro –
Mihail MĂRĂŞESCU
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Consiliul Judeţean Maramureş, alături deConsiliul Judeţean Maramureş, alături deConsiliul Judeţean Maramureş, alături deConsiliul Judeţean Maramureş, alături deConsiliul Judeţean Maramureş, alături de
Centrul de Inovare şi Dezvoltare DurabilăCentrul de Inovare şi Dezvoltare DurabilăCentrul de Inovare şi Dezvoltare DurabilăCentrul de Inovare şi Dezvoltare DurabilăCentrul de Inovare şi Dezvoltare Durabilă
Nord-Vest ş i  „Asociaţ ia Clusterelor dinNord-Vest ş i  „Asociaţ ia Clusterelor dinNord-Vest ş i  „Asociaţ ia Clusterelor dinNord-Vest ş i  „Asociaţ ia Clusterelor dinNord-Vest ş i  „Asociaţ ia Clusterelor din
Romania – CLUSTERO”Romania – CLUSTERO”Romania – CLUSTERO”Romania – CLUSTERO”Romania – CLUSTERO”, au organizat, înau organizat, înau organizat, înau organizat, înau organizat, în
parteneriat, seminarulparteneriat, seminarulparteneriat, seminarulparteneriat, seminarulparteneriat, seminarul „O nouă viziune în„O nouă viziune în„O nouă viziune în„O nouă viziune în„O nouă viziune în
relansarea economiei maramureşene prinrelansarea economiei maramureşene prinrelansarea economiei maramureşene prinrelansarea economiei maramureşene prinrelansarea economiei maramureşene prin
CLUSTERE” . Evenimentul a avut loc laCLUSTERE” . Evenimentul a avut loc laCLUSTERE” . Evenimentul a avut loc laCLUSTERE” . Evenimentul a avut loc laCLUSTERE” . Evenimentul a avut loc la
Complex Turistic Şuior, în data de 13 augustComplex Turistic Şuior, în data de 13 augustComplex Turistic Şuior, în data de 13 augustComplex Turistic Şuior, în data de 13 augustComplex Turistic Şuior, în data de 13 august
2013 .2013 .2013 .2013 .2013 .

 ScopulScopulScopulScopulScopul
Scopul acestui seminar a fost promovarea,

relansarea şi dezvoltarea economică a Maramureşului
prin crearea şi dezvoltarea de clustere la nivel
judeţean şi regional.

 ContextContextContextContextContext
România încheie primul exerciţiu bugetar în

Uniunea Europeană, şi o perioadă dură a crizei
financiare şi economice. Am absorbit cât ne-a stat
în puterile de competenţă, manageriale şi
financiare. S-au schimbat multe: trecem prin criză
cum putem, am absorbit fonduri europene şi nu
prea, ne-am schimbat limbajul şi instrumentele
de lucru, vorbim despre proiecte integrate, despre
poli de competitivitate şi clustere economice,

Precizie, exactitate şi rapiditate cu

CODURI CU BARE
Codul de bare este o modalitate de reprezentare grafică a literelor

şi cifrelor dintr-un şir numeric sau alfanumeric printr-o succesiune
de bare şi spaţii de lăţimi variabile. Folosirea acestor coduri de bare
permite introducerea rapidă a datelor, prin citire optică, într-un sistem
informatic de prelucrare. Codificarea cu bare este tehnologia de
identificare automată cea mai puternică, mai răspândită şi mai puţin
costisitoare din acest moment.

Pentru ca sistemul de codificare cu coduri de bare să funcţioneze
sunt necesare următoarele elemente: o simbolizare; o metodă de
imprimare; un echipament de imprimare; un cititor optic şi un decodor.
Un cod de bare se obţine printr-o anumită metodă de codificare
denumită, în standardele româneşti, simbolizare. Există până în
prezent peste 200 simbolizări din care numai câteva sunt larg
acceptate. Codul de bare este o combinaţie de bare şi spaţii de lăţimi
diferite, combinaţia fiind obţinută după reguli specifice. În funcţie
de destinaţia produsului pe care e aplicat codul de bare, se alege
metoda de imprimare, astfel încât să se poată citi în cele mai diverse
spaţii şi să reziste în condiţii de mediu diverse impuse de modul de
transport, depozitare şi manipulare. Aplicarea codului de bare se
poate face direct pe ambalaj, pe etichete preimprimate sau etichetare
direct la locul ambalării. Codurile de bare pot fi tipărite cu imprimante
specializate de mare productivitate sau clasice, simbolisticile de
reprezentare fiind informatizate în programul Corel DRAW. Citirea
codurilor de bare se face cu ajutorul unor echipamente opto-
electronice care permite transformarea informaţiilor conţinute în
codul de bare în semnale ce pot fi prelucrate de un decodor.

Potenţialul de utilizare a codurilor de bare în comerţ, industrie şi
servicii este imens. Precizie, exactitate şi rapiditate sunt cele trei
obiective care pot fi atinse fără dificultate prin aplicarea codurilor de

Seminarul „O NOUĂ VIZIUNE ÎN RELANSAREASeminarul „O NOUĂ VIZIUNE ÎN RELANSAREASeminarul „O NOUĂ VIZIUNE ÎN RELANSAREASeminarul „O NOUĂ VIZIUNE ÎN RELANSAREASeminarul „O NOUĂ VIZIUNE ÎN RELANSAREA
ECONOMIEI MARAMUREŞENE PRIN CLUSTERE”ECONOMIEI MARAMUREŞENE PRIN CLUSTERE”ECONOMIEI MARAMUREŞENE PRIN CLUSTERE”ECONOMIEI MARAMUREŞENE PRIN CLUSTERE”ECONOMIEI MARAMUREŞENE PRIN CLUSTERE”

construim structuri şi scriem proiecte de multe ori
orbeşte, deoarece viteza cu care se schimbă lucrurile
şi conceptele de finanţare este din ce în ce mai
mare.

 ProvocăriProvocăriProvocăriProvocăriProvocări
În România s-au declarat 42 de clustere; se aşteaptă

ca, din acestea, să funcţioneze în jur de 12-15. Ce rol
au şi cum vor face faţa competitivităţii în Europa?
Care sunt regulile şi unde se fac jocurile? Trebuie să

fie Maramureşul competitiv în regiune, în România,
în Europa, în lume? De cine depinde? De unde se
vede cel mai bine ce trebuie să facem? Ce şanse sunt
pentru a deveni competitiv?

Clusterele sunt grupuri sau structuri de sprijin, care
activează în diferite domenii de activitate şi includ
firme interconectate, furnizori, instituţii şi
organizaţii conexe, care creează legături şi sinergii
directe şi indirecte între ele.

Au vorbit, în faţa unei săli pline, Claudia Breban,
directorul Direcţiei de Dezvoltare şi Investiţii a
Consiliului Judeţean Maramureş, în calitate de gazdă,
Angela Pobozsnyi, directorul Asociaţiei de Inovare şi
Dezvoltare Durabilă Nord-Vest, Vajda Laszlo,
vicepreşedintele Asociaţiei Clusterelor din România
„CLUSTERO”, şi Mihaela Vrabete, coordonatorul

Programului de Competitivitate şi Inovare,
desfăşurat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
în afiliere cu Programul Microeconomics Of
Competitiveness Harvard Business School.

La evenimentul din 13 august au participat
reprezentanţi ai Camerei de Comerţ şi Industrie
Maramureş, organizaţie care susţine iniţiativa creării
clusterelor în regiunea Nord-Vest a ţării.

bare. Printre cele mai cunoscute domenii de aplicare se pot enumera:
- comerţ cu ridicata sau cu amănuntul;
- producţie – gestiuni de depozite şi magazii pentru materiale,

produse finite sau producţie neterminată, existând posibilitatea
cunoaşterii în orice moment a stocurilor de orice natură;

- gestiunea activelor (avantaj la inventariere);
- evidenţa personalului;
- evidenţa clienţilor cuplată cu emiterea facturilor;
- sănătate – fişa de urmărire a pacienţilor.
Cea mai cunoscută utilizare a codurilor de bare este în lanţul de

distribuţie a mărfurilor, imprimarea codurilor fiind făcută pe ambalajul
de desfacere. În acest caz, fiecare cod de bare codifică un singur
produs cu un anumit preţ. Aceste coduri, introduse în casele de marcat
prin citire optică reprezintă intrările într-un program de gestiune
care ţine evidenţa stocurilor de marfă valoric şi cantitativ.

Orice produs destinat comercializării trebuie să fie ambalat şi
etichetat în aşa fel încât să ofere minimum de informaţii necesare
consumatorului (denumirea produsului şi a producătorului, cantitate,
calitate, data fabricaţiei, termen de valabilitate, condiţii de păstrare,
etc.). Pe această etichetă se poate aplica, într-un spaţiu rezervat,
codul de bare, destinat gestiunii informatizate. Acest cod nu include
nici o informaţie destinată consumatorului.

Având în vedere aceste aspecte legate de eficienţa utilizării codurilor
de bare, Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş oferă operatorilor
economici interesaţi serviciul de obţinere a acestor coduri de bare.
Acest serviciu, prestat firmelor membre şi nemembre ale CCI
Maramureş oferă avantajul unor costuri minime, a unei documentaţii
simple şi rapiditate în alocarea codurilor de bare. Merită să profitaţi
de aceste avantaje!

Informaţii suplimentare la sediul CCI Maramureş, Baia Mare bd.
Unirii nr. 16, 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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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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Urmare din pag. 2

Căldură mare, mon cher!

majorează taxele. Se restrâng
cheltuielile productive care conţin, de
fapt, sâmburele dezvoltării economice
şi ni se introduc noi taxe şi impozite,
care sărăcesc populaţia ţării.

Cu alte cuvinte, România continuă
„experimentul Argentina”, introdus de
aceeaşi instituţie financiară, care
apelează la noi forme de „ajutor
f inanciar” ce au condus ţara la
faliment. Ca să scape de blocajul
economic şi financiar, Argentina a
renunţat la „ajutorul” străin şi a apelat
la resursele naţionale. Aşa au ieşit din
recesiune! Au plecat şi experţii noştri,
goniţi de canicula vremii şi a vremurilor
de restrişte în care se află biata ţara
noastră de peste 20 de ani, lăsându-
ne un crochiu de scrisoare de intenţie,
al cărui conţinut nu se cunoaşte încă
nici în mass media românească. Toată
lumea îşi dă cu presupusul asupra
celor cuprinse în scrisoare, care se
pare că nu va aduce fericirea dorită
de popor.

Căldură mare, mon cher!
Tânărul ministru al agriculturii, un

începător în arta conduceri i
ministeriale, a ieşit din primăvară pe
toate mijloacele media, mai ales TV şi
radio, cu vestea că România va avea
în acest an cele mai mari producţii
agricole în domeniul grâului, orzului,
rapiţei, florii soarelui, porumbului şi
altele, datorată măsurii inteligente
luate de ministerul pe care îl conduce.
„S-a dat şi aia şi aia de către minister
fermierilor, şi astfel avem în aceste an
o recoltă bună”. A uitat să spună că
Dumnezeu ne-a dat ploaie şi căldură
suficiente şi la timp.

Dar, între timp a venit canicula şi de
2 luni nu a mai căzut un strop de
ploaie, care pune în pericol recoltele
de toamnă şi angajamentele tânărului
ministru.

Dar, pentru că la noi apare
întotdeauna un „dar”, de data aceasta
avem recoltă multă, de calitate şi
vandabi lă, dar nu avem preţ
competit iv, care să acopere
cheltuielile şi fondul de dezvoltare
pentru viitor al fermierilor. De ce?
Pentru că legile nescrise ale economie
de piaţă nu iartă pe cei care nu le
cunosc din profesionalism şi/sau din
experienţă.

La producţ i i mari oferta devine
mare, făcând ca preţul de
comercializare să fie mai scăzut,
determinat de cererea de pe piaţa
mărfurilor. Din necunoaştere a legilor
obiective, se întâmplă ca pe un
ministru „să-l ia gura pe dinainte” şi să
iasă în media cu vestea „vom avea o

recoltă mare în acest an”. Este un
semnal negativ, ca informaţie de piaţă,
pentru viitorul preţ al produselor
agricole, care este destul de volatil în
România. Cumpărătorii din ţară şi
străinătate ştiu că România are un
spaţiu de depozitare limitat, mult sub
capacitatea necesară de însilozare a
unor producţii mari şi foarte mari.
Atunci, domnule ministru, nu mai ieşiţi
pe posturi TV şi daţi „sfoară în ţară”
că vom avea cereale de vânzare dintr-
o producţie record, care să aibă o
influenţă negativă pe piaţa vânzărilor
de cereale şi produse agricole! „Gura
bate preţul”.

Se ştie că vânzătorul de cereale,
pentru a obţine un preţ competitiv pe
piaţa internă şi externă, trebuie să aibă
un spaţ iu de depozitare până la
obţinerea unui preţ convenabil. Dar,
pentru aceasta trebuie să plătească
costuri de depozitare.

În 2009 s-a dat o Ordonanţa de
urgenţă, care stabilea fondul de 42
milioane de lei pe care guvernul să-l
acorde fermierilor pentru certificatele
de depozit, dar care nu a fost asigurat
în totalitatea sa, acoperind sub 3% din
necesarul pe ţară pentru anul 2009-
2012.

Până în 2013 fermierii putea să îşi
depoziteze recolta în si lozuri le
acceptate şi să obţină certificate de
depozit emise de Fondul de Garantare
al Creditului Rural, care puteau fi
vândute la bursa de cereale sau
puteau fii folosite pentru obţinerea de
credite pentru plata chiriei la siloz.

Dar, „din motive de interes”, specific
caracterului românesc, s-a constatat
că beneficiarii acestor certificate
îndeplineau o triplă cal itate: de
depozitari, producător agricol ş i
deţinător de certificate de depozit,
aceştia, destul de mulţi ca număr şi
sumă, erau numai beneficiari, nefiind
supuşi presiunii pieţei, ca şi marea
masă a fermierilor care nu aveau spaţii
de depozitare şi care nu au putu
accesa schema de ajutor, datorită
politicilor practicate de tenderi.

Căldură mare, mon cher!
De pe tarlaua unde se recolta grâul,

pe care întâmplător o viz ita
preşedintele ţării, acesta a prins din
zbor, de la actualul său consilier, fost
secretar de stat în Ministerul
Agriculturii în guvernul Boc, ştirea că
guvernul Ponta nu mai acordă
certificate fermierilor, afirmând cu
convingere, că, fără niciun temei de
documentare, „guvernul Ponta este
responsabil de sabotarea agricultorului
român”. Afirmaţ ia este efectul
caniculei asupra vorbirii şi nu a atacului
la persoană!

Căldură mare, mon cher!
 În vara aceasta liderii USL au plecat

într-un „bine meritat concediu”, care
unde a putut, lăsând spatele Uniunii
descoperit, pe care l-au folosit cu
prisosinţă cei din opoziţie, inclusiv şeful
opoziţiei active.

Se pare că, canicula a cam topit
legături le între componentele ş i
legăturile Uniunii, atât la nivel înalt,
naţional, dar mai ales local, punând
în pericol realizarea angajamentelor
luate în campaniile electorale locale
şi generale. Însă, în lipsa liderilor
Uniunii, s-a declanşat decimarea
aparatului de partid al Uniunii –
primari, parlamentari, activişti ş.a.
care, puşi sub focul concentrat a două
instituţii apărătoare ale respectării şi
aplicării legilor din România – ANI şi
DNA – pentru încălcări ale unor
prevederi legale privind referendumul
şi/sau în conflict de interese, se
scoate din dispozitivul Uniunii un număr
destul de substanţial de membri din
funcţiile publice pe care le deţin.
Acesta să fie nivelul cel mai înalt şi
mai corect al luptei dintre preşedinte
şi cei care constituie majoritatea
politică din România?!

Căldură mare, mon cher!
Oare căldura excesivă a determinat

creşterea disoluţiei statului, în care
neprevăzutul a devenit cotidian şi
normalitate, unde nu poţi să-ţi planifici
activităţile, pentru că ceea ce este bun
şi necesar astăzi, mâine nu mai poate
fi îndeplinit.

Predictibilitatea nu se aplică de ani
buni în România, nici în viaţa publică,
nici în cea privată. Factori i
perturbatori, politici, conduş i de
grupurile de interese clădite în jurul
persoanelor, deciz i i le pol it ice,
stricturate pe domenii de activitate
economică şi conduse discret sau
indiscret de la centrele de comandă
de la nivel naţional, regional şi local,
nu lasă loc previziunilor şi planificării
mersului normal al vieţii economice,
f inanciare, sociale ş i  a tuturor
activităţilor omeneşti.

Căldură mare, mon cher!
Sistemul cameral a intrat în vacanţă.

Numai o parte, în frunte cu Camera
Naţională. Este acum linişte în sistem.
Părţile în „conflict” sunt în tranşee
propri i , aşteptând hotărâri le
judecătoreşti privind diferendurile
dintre opozanţi.

Sistemul este însă, în totalitatea sa
în aşteptarea modului în care vor fi
soluţ ionate – admiterea sau
respingerea lor – cele  două proiecte
de lege aflate pe rol în parlament.
Toată lumea în stand by! Rezultatele
pot fi „cireaşa de pe tort” sau cireaşa
de pe coliva Sistemului Cameral. Vom
trăi şi vom vedea ce va urma!
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Organizator:Organizator:Organizator:Organizator:Organizator:Centrul de Comerţ Exterior al Chinei
Pavilionul Naţional

Faza 1.Faza 1.Faza 1.Faza 1.Faza 1. 15-19 octombrie 2013 (articole electrice, electronice, casnice, produse şi echipamente chimice);
Faza 2Faza 2Faza 2Faza 2Faza 2. 23 -27 octombrie 2013 (bunuri de consum, cadouri, decoraţiuni interioare);
Faza 3.Faza 3.Faza 3.Faza 3.Faza 3. 31 octombrie - 4 noiembrie 2013 (textile, articole de îmbrăcăminte, încălţăminte, produse de recreere, produse

medicinale, echipamente medicale).
Pavilionul Internaţional

Faza 1.Faza 1.Faza 1.Faza 1.Faza 1. 15-19 octombrie 2013 (articole electriceelectronice, casnice, produse şi echipamente chimice);
Faza Faza Faza Faza Faza 22222..... 31 octombrie - 4 noiembrie 2013 (textile, articole de îmbrăcăminte, încălţăminte, produse de recreere, produse

medicinale, echipamente medicale);
Locaţie:Locaţie:Locaţie:Locaţie:Locaţie: Complexul expoziţional din Guangzhou, China.

Pentru informaţii suplimentare  accesaţi: www.cantonfair.org.cn, www.cftc.org.cn sau trimiteţi e-mail la
info@cantonfair.org.cn.

Programul TârgurilorProgramul TârgurilorProgramul TârgurilorProgramul TârgurilorProgramul Târgurilor
de la Canton, China, din toamna acestui ande la Canton, China, din toamna acestui ande la Canton, China, din toamna acestui ande la Canton, China, din toamna acestui ande la Canton, China, din toamna acestui an
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Arbitrajul ca instanţă de soluţionare a unor litigii
Într-o prelegere rostită de prof. univ. dr.Într-o prelegere rostită de prof. univ. dr.Într-o prelegere rostită de prof. univ. dr.Într-o prelegere rostită de prof. univ. dr.Într-o prelegere rostită de prof. univ. dr.

Viorel Mihai Ciobanu, preşedinte al CurţiiViorel Mihai Ciobanu, preşedinte al CurţiiViorel Mihai Ciobanu, preşedinte al CurţiiViorel Mihai Ciobanu, preşedinte al CurţiiViorel Mihai Ciobanu, preşedinte al Curţii
de Arbitraj Internaţ ional de pe lângăde Arbitraj Internaţ ional de pe lângăde Arbitraj Internaţ ional de pe lângăde Arbitraj Internaţ ional de pe lângăde Arbitraj Internaţ ional de pe lângă
Camera de Comerţ şi Industrie a RomânieiCamera de Comerţ şi Industrie a RomânieiCamera de Comerţ şi Industrie a RomânieiCamera de Comerţ şi Industrie a RomânieiCamera de Comerţ şi Industrie a României
spunea: ”arbitrajul este un omagiu adusspunea: ”arbitrajul este un omagiu adusspunea: ”arbitrajul este un omagiu adusspunea: ”arbitrajul este un omagiu adusspunea: ”arbitrajul este un omagiu adus
libertăţii societăţilor comerciale, oferindlibertăţii societăţilor comerciale, oferindlibertăţii societăţilor comerciale, oferindlibertăţii societăţilor comerciale, oferindlibertăţii societăţilor comerciale, oferind
părţilor dintr-un raport civil sau comercialpărţilor dintr-un raport civil sau comercialpărţilor dintr-un raport civil sau comercialpărţilor dintr-un raport civil sau comercialpărţilor dintr-un raport civil sau comercial
posibil itatea de a solicita soluţ ionareaposibil itatea de a solicita soluţ ionareaposibil itatea de a solicita soluţ ionareaposibil itatea de a solicita soluţ ionareaposibil itatea de a solicita soluţ ionarea
litigiului în echitate, confidenţialitate, culitigiului în echitate, confidenţialitate, culitigiului în echitate, confidenţialitate, culitigiului în echitate, confidenţialitate, culitigiului în echitate, confidenţialitate, cu
rolul de a proteja credibilitatea şi prestigiulrolul de a proteja credibilitatea şi prestigiulrolul de a proteja credibilitatea şi prestigiulrolul de a proteja credibilitatea şi prestigiulrolul de a proteja credibilitatea şi prestigiul
părţi lor, comercianţi sau nu, prin faptulpărţi lor, comercianţi sau nu, prin faptulpărţi lor, comercianţi sau nu, prin faptulpărţi lor, comercianţi sau nu, prin faptulpărţi lor, comercianţi sau nu, prin faptul
că dezbateri le ş i  pronunţarea nu suntcă dezbateri le ş i  pronunţarea nu suntcă dezbateri le ş i  pronunţarea nu suntcă dezbateri le ş i  pronunţarea nu suntcă dezbateri le ş i  pronunţarea nu sunt
publ ice”.publ ice”.publ ice”.publ ice”.publ ice”.

Publicaţiile în materie consemnează că „judecarea
prin arbitraj este o instituţie foarte veche, ce a
precedat adesea încercării de organizare
judecătorească”. În 1958 prin Convenţia de la New
York Arbitrajul a devenit o alternativă la justiţia
statală.

În România în perioada 1947-1989 au funcţionat
o vreme cunoscutele Arbitraje de Stat. După anul
1989 prin Decretul –Lege 139/1990 s-a reînfiinţat
arbitrajul ad-hoc de pe lângă camerele de comerţ şi
industrie teritoriale, fapt care condus la creşterea
rolului arbitrajului comercial, susţinut mai cu seamă
de mediul de afaceri, apreciindu-se totodată că se
impune adaptarea arbitrajului comercial cu
prevederile şi competenţele sale la realităţile
economice actuale ale economiei de piaţă,
reglementări care să fie în acelaşi timp ajustate cu
cele similare ale ţărilor din Uniunea Europeană.

Importanţa acordată perfecţionării şi consolidării
arbitrajului comercial reiese mai cu seamă din faptul
că recent au fost adoptate reglementări legale prin
dispoziţii procedurale cum este Legea 335/2007
completată de Legea 39/2011 şi Noul Cod de
Procedură Civilă care au contribuit la orientarea
judecării litigiilor dintre societăţile comerciale şi
instituţii de orice fel spre competenţa tribunalelor
comerciale şi civile de pe lângă camerele de comerţ
şi industrie teritoriale.

Astfel Noul Cod de procedură civilă cuprinde în
Cartea IV intitulată ”Despre arbitraj” 6 Titluri,
constituind acum ceea ce cu temei se numeşte
”dreptul comun în materie de arbitraj”.

În cuprinsul art. 541-621 Noul Cod de procedură
civilă reglementează detaliat principalele faze
procedurale pe care litigiul comercial le parcurge de
la înregistrarea acţiunii până la pronunţarea hotărârii
şi a punerii ei în executare.

Imediat după adoptarea acestui Cod, în
conformitate cu prevederile sale, au fost elaborate
noi reglementări în sfera dreptului şi procedurii
comerciale.

Astfel Camera de Comerţ şi Industrie a României,
potrivit competenţei acordată de prevederile Legii
335/2007 a întocmit şi adoptat Codexul Arbitral, în

cuprinsul căruia, pe lângă prevederile de ordin
procedural, este publicat şi regulamentul tip al
Curţilor de Arbitraj de pe lână Camerele de Comerţ şi
Industrie judeţene.

Ca urmare Curtea de Arbitraj Maramureş şi-a
întocmit regulamentul propriu denumit Codex
Arbitral şi Lista arbitrilor care a fost supus aprobării şi
aprobat de Colegiul de Conducere al Camerei de
Comerţ şi Industrie Maramureş.

Toate acestea constituie aşadar temeiul juridic
potrivit cărora Curtea de Arbitraj şi Tribunalul Arbitral
îşi desfăşoară activitatea în limitele unor
competenţe bine stabilite, în conformitate cu
reglementările legale în vigoare.

În continuare ne propunem să definim, dar şi să
învederăm câteva din importantele momente de
ordin procedural specifice litigiului dintre profesionişti,
accentuând asupra efectelor şi consecinţelor pe care
le produce hotărârea arbitrală.

Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ
şi Industrie Maramureş este o instituţie permanentă
de arbitraj, neguvernamentală, fără personalitate
juridică, independentă în exercitarea atribuţiunilor

ce îi revin, dintre care menţionăm pe cele mai
importante ca fiind: judecarea şi administrarea
soluţionării litigiilor prin arbitraj instituţionalizat şi
prin arbitraj ad-hoc.

Aceste două tipuri de arbitraj se definesc astfel:
a) Arbitrajul ad-hoc prevăzut de art. 541 din

Noul Cod de procedură are un caracter privat,
recunoscându-se părţilor libertatea de a stabili regulile
de procedură derogatorii de la dreptul comun cu
condiţia de a nu contraveni ordinii publice şi
dispoziţiilor imperative ale legii, Curtea de arbitraj,
având doar sarcina de a asigura condiţiile
administrative privind desfăşurarea dezbaterilor.

b) Arbitrajul instituţionalizat este definit de art.
616 din Noul Cod de procedură ca ”formă de justiţie
arbitrală care se constituie şi funcţionează în mod
permanent pe lângă o organizaţie ori instituţie
internă ori internaţională de sine stătătoare, în
condiţiile legii, pe baza unui regulament propriu,
aplicat în cazul tuturor litigiilor supuse soluţionării,

pe baza şi cu condiţia existenţei unei convenţii
arbitrale.”

Pentru ca arbitrajul să aibă competenţă de
soluţionare a litigiului trebuie în mod imperativ ca
părţile să insereze în contractul pe care îl încheie
clauza compromisorie, prin aceasta convenind
consensual ca eventualele litigii privind neexecutarea
sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor
contractuale asumate, să se judece de către arbitraj.
O  atare clauză poate fi suplinită printr-o convenţie
ulterioară scrisă şi semnată de părţi.

Litigiile se soluţionează de către Tribunalul Arbitral
format din arbitri înscrişi Lista arbitrilor Curţii de
Arbitraj, desemnaţi de către preşedintele acestei
Curţi.

Subliniem faptul că arbitri au fost înscrişi în listă
în baza propriilor cereri, fiind cunoscuţi ca având o
bună activitate profesional, juridic, iar înscrierea lor
în Lista arbitrilor a fost aprobată de către Colegiul de
Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie
Maramureş.

Pe parcursul realizării procedurii arbitrale,
Tribunalului Arbitral îi revine ca atribuţie principală
prevăzută de lege încercarea concilierii litigiului şi
asigurarea cu rigurozitate a dreptului de apărare şi a
respectării principiului contradictorialităţii precum
şi să asigure un tratament egal părţilor.

Dezbaterile sunt nepublice, iar dosarul este
confidenţial şi poate fi consultat numai cu acordul
părţilor.

Este posibilă procedural: recuzarea, înlocuirea sau
abţinerea arbitrilor. La art. 28 din Codexul Arbitral
se prevede chiar răspunderea arbitrilor pentru daunele
cauzate părţilor, în anumite cazuri.

Termenele prevăzute pentru îndeplinirea actelor
de procedură sunt limitate la 5-15 zile, astfel încât
soluţionare poate fi operativ înfăptuită. Termenul
pentru rezolvarea unei cauze este de cel mult 5
luni, iar pentru redactarea hotărârii de 10 zile de la
pronunţare.

Sentinţa arbitrală este definitivă şi obligatorie.
Se comunică părţilor în 3 zile de la redactare şi are
efectele unei hotărâri judecătoreşti definitive şi
obligatorii.

Neexecutarea de bună voie a hotărârii
îndreptăţeşte partea opusă să obţină investirea cu
formulă executorie pe baza căreia să se treacă la
executarea silită.

Sentinţa pronunţată nu este supusă nici unei căi
de atac. Ea poate fi desfiinţată doar pe calea acţiunii
în anulare pentru motive de ordin procedural limitativ
enumerate în lege.

Vă informăm că sediul Curţii de Arbitraj se află în
clădirea Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş
unde avem asigurate condiţii dintre cele mai bune

Continuare în pag. a  9-a
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Organizaţiile neguvernamentale sunt persoane juridice constituite
de persoane fizice sau persoane juridice care urmăresc
desfăşurarea unor activităţi in interes general, al unor colectivităţi
locale ori, după caz, in interesul lor personal nepatrimonial (adică
non-profit sau fără scop lucrativ).

In Romania formele juridice sub care se pot constitui organizaţii
neguvernamentale sunt asociaţii, fundaţii ori federaţii. Conform
unui studiu asupra sectorului neguvernamental în România si evoluţiei
acestuia in ultimii 20 de ani realizat în anul 2010 de către Fundaţia
pentru Dezvoltarea Societăţii Civile peste 70 % din organizaţiile non
profit constituite în România sunt asociaţii şi mai mult de 25 % sunt
fundaţii.

Asociaţiile şi fundaţiile se înfiinţează în scopul desfăşurării unor
activităţi non profit cu caracter social, artistic, cultural, sportiv şi
caritabil, ori pentru a realiza parteneriate între autorităţile publice şi
persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial.

Asociaţia constituite o persoana juridică de drept privat fără scop
patrimonial constituită de persoanele fizice şi persoanele juridice care
urmăresc desfăşurarea unor activităţi de interes general sau în
interesul unor colectivităţi ori, după caz, în interesul lor personal
nepatrimonial.

Obiectivul principal urmărit de cei care înfiinţează o asociaţie este
acela de a apăra drepturile şi interesele legitime ale  membrilor săi
în raport cu diverse organisme guvernamentale sau
neguvernamentale şi pentru facilitarea accesului acestora la resurse
publice şi private.

Asociaţia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe
persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept
de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în
muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, al unor
colectivităţi sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.

Patrimoniul iniţial al unei asociaţii este de minim un salariu minim
brut pe economie.

Fundaţia este subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe

ÎNFIINŢAREA ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILORÎNFIINŢAREA ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILORÎNFIINŢAREA ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILORÎNFIINŢAREA ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILORÎNFIINŢAREA ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR

pentru desfăşurarea confidenţială a dezbaterilor
precum şi pentru ca părţile să poate studia dosarele
aflate pe rol.

Cu încuviinţarea conducerii Camerei de Comerţ şi
Industrie Maramureş părţile din proces au acces la
publicaţiile de specialitate aflate în biblioteca
proprie, informându-vă că periodic se primeşte Revista
Română de Arbitraj cât şi alte publicaţii tematice.

Se impune ca o concluzia aprecierea căSe impune ca o concluzia aprecierea căSe impune ca o concluzia aprecierea căSe impune ca o concluzia aprecierea căSe impune ca o concluzia aprecierea că
Arbitrajul Comercial prin Tribunalul ArbitralArbitrajul Comercial prin Tribunalul ArbitralArbitrajul Comercial prin Tribunalul ArbitralArbitrajul Comercial prin Tribunalul ArbitralArbitrajul Comercial prin Tribunalul Arbitral
constituie o instanţă de judecată careconstituie o instanţă de judecată careconstituie o instanţă de judecată careconstituie o instanţă de judecată careconstituie o instanţă de judecată care
asigură soluţionarea operativă a litigiilorasigură soluţionarea operativă a litigiilorasigură soluţionarea operativă a litigiilorasigură soluţionarea operativă a litigiilorasigură soluţionarea operativă a litigiilor
cu cheltuieli de judecată modice, iar princu cheltuieli de judecată modice, iar princu cheltuieli de judecată modice, iar princu cheltuieli de judecată modice, iar princu cheltuieli de judecată modice, iar prin
hotărâri le pronunţate se asigurăhotărâri le pronunţate se asigurăhotărâri le pronunţate se asigurăhotărâri le pronunţate se asigurăhotărâri le pronunţate se asigură

persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de
moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi
irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al
unor colectivităţi.

Prin înfiinţarea unei fundaţii fondatorii urmăresc în principal
realizarea unor activităţi în interes general, al unor colectivităţi.

Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie sa includă bunuri în
natura sau în numerar, a căror valoare totală sa fie de cel puţin 100
de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii
fundaţiei.

Asociaţia şi fundaţie dobândeşte personalitate juridică prin
înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa
judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul.

Recunoaşterea unei asociaţii sau fundaţii ca fiind de utilitate publică
se face prin hotărâre a Guvernului.

Recunoaşterea utilităţii publice conferă asociaţiei sau fundaţiei
dreptul de a i se atribui în folosinţă gratuită bunuri proprietate publică.

După constituirea lor, asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile interesate
vor solicita autorităţilor administrative autonome, ministerelor,
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale
şi autorităţilor administraţiei publice locale sa fie luate în evidenta
acestora, în funcţie de domeniul în care activează.

In cazul dizolvării asociaţiei sau fundaţiei, bunurile rămase în urma
lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.  Aceste bunuri pot
fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public
cu scop identic sau asemănător, printr-o procedura stabilită în statutul
asociaţiei sau al fundaţiei.

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş pune dispoziţia
celor interesaţi servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
înfiinţarea, modificarea şi radierea asociaţilor şi fundaţiilor.

Informaţii suplimentare la sediul Camerei de Comerţ si Industrie
Maramureş din : Baia Mare, bd. Unirii, nr. 16, et. 3, cam. 10 sau la tel.
0262 221510, e-mail: cci_mm@ccimm.ro. Persoana de contact:
Dumitru Claudia.

Arbitrajul ca instanţă de soluţionare a unor litigii
rrrrrecuperarea neîntârziată a drepturilor deecuperarea neîntârziată a drepturilor deecuperarea neîntârziată a drepturilor deecuperarea neîntârziată a drepturilor deecuperarea neîntârziată a drepturilor de
orice fel încălcate.orice fel încălcate.orice fel încălcate.orice fel încălcate.orice fel încălcate.

În încheiere vă informăm că arbitrajul de pe lângă
Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş
funcţionează din 1994, adică de peste 19 ani,
pronunţând 208 hotărâri cu valori care se cifrează la
6.665.530 lei.

Avem aşadar suficiente temeiuri să adresăm un
apel tuturor societăţilor comerciale ca atunci când
vor avea de recuperat prejudiciile suferite şi hotărăsc
să se adreseze unei instanţe de judecată să se îndrepte
spre arbitraj unde sub toate aspectele unei proceduri
temeinice şi operative va obţine hotărârea solicitată
şi la care sunt îndreptăţite părţile în litigiu.

Informaţiile privind constituirea unui dosar cu

actele necesare se pot obţine cu uşurinţă prin
Secretariatul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera
de Comerţ şi Industrie Maramureş din Baia Mare, bd.
Unirii, nr. 16, et. 3, cam 10, tel. 0262 221510,
0362 405303, 0728 233908, unde în permanenţă
va fi unul dintre arbitri şi unde veţi putea consulta
legislaţia şi publicaţii profesionale în materie.
Menţionăm de asemenea că se pot obţine informaţii
despre taxele, lista arbitrilor si cuprinsul Codexului
arbitral de pe site-ul Camera de Comerţ şi Industrie
Maramureş: www.ccimm.ro.

Viorel Bălin
Preşedintele Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera

de Comerţ şi Industrie Maramureş
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Acte normative publicate
în Monitorul Oficial

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

Continuare în pag. a  11-a

 LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 197 din 26 iunie 2013 . 197 din 26 iunie 2013 . 197 din 26 iunie 2013 . 197 din 26 iunie 2013 . 197 din 26 iunie 2013 privind
aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea
si completarea Ordonantei Guvernului nr.
99/2000 privind comercializarea produselor
si serviciilor de piata si pentru abrogarea
Hotararii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru
aprobarea criteriilor de implantare a
structurilor de vanzare cu amanuntul cu
suprafata mare si definirea tipologiei
structurilor de vanzare (MO nr. 395 din 1
iulie 2013)

 CIRCULARA nrCIRCULARA nrCIRCULARA nrCIRCULARA nrCIRCULARA nr. 17 din 1 iulie 2013. 17 din 1 iulie 2013. 17 din 1 iulie 2013. 17 din 1 iulie 2013. 17 din 1 iulie 2013
privind nivelul ratei dobanzii de referinta a
Bancii Nationale a Romaniei (MO nr. 397
din 2 iulie 2013)

 LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 213 din 27 iunie 2013 . 213 din 27 iunie 2013 . 213 din 27 iunie 2013 . 213 din 27 iunie 2013 . 213 din 27 iunie 2013 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 119/
1996 cu privire la actele de stare civila (MO
nr. 397 din 2 iulie 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 35 din 13 iunie 2013 . 35 din 13 iunie 2013 . 35 din 13 iunie 2013 . 35 din 13 iunie 2013 . 35 din 13 iunie 2013 privind
aprobarea Procedurii de implementare a
Programului de dezvoltare si modernizare a
activitatilor de comercializare a produselor si
serviciilor de piata (MO nr. 398 din 2 iulie 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 36 din 13 iunie 2013 . 36 din 13 iunie 2013 . 36 din 13 iunie 2013 . 36 din 13 iunie 2013 . 36 din 13 iunie 2013 privind
aprobarea Procedurii de implementare a
Programului national multianual de infiintare
si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de
afaceri (MO nr. 398 din 2 iulie 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 37 din 13 iunie 2013 . 37 din 13 iunie 2013 . 37 din 13 iunie 2013 . 37 din 13 iunie 2013 . 37 din 13 iunie 2013 privind
aprobarea Procedurii de implementare a
Programului pentru dezvoltarea abilitatilor
antreprenoriale in randul tinerilor si
facilitarea accesului la finantare - START
(MO nr. 398 din 2 iulie 2013)

 LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 196 din 26 iunie 2013. 196 din 26 iunie 2013. 196 din 26 iunie 2013. 196 din 26 iunie 2013. 196 din 26 iunie 2013
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/
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. 399 din 3 iulie
2013)

 LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 202 din 27 iunie 2013 . 202 din 27 iunie 2013 . 202 din 27 iunie 2013 . 202 din 27 iunie 2013 . 202 din 27 iunie 2013 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 158/
2008 privind publicitatea inselatoare si
publicitatea comparative (MO nr. 399 din 3
iulie 2013)

 LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 185 din 25 iunie 2013 . 185 din 25 iunie 2013 . 185 din 25 iunie 2013 . 185 din 25 iunie 2013 . 185 din 25 iunie 2013 privind
amplasarea si autorizarea mijloacelor de
publicitate (MO nr. 405 din 5 iulie 2013)

 ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA nrA nrA nrA nrA nr. 11 din 4 iulie 2013. 11 din 4 iulie 2013. 11 din 4 iulie 2013. 11 din 4 iulie 2013. 11 din 4 iulie 2013
privind completarea art. 9 din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru
stimularea infiintarii si dezvoltarii
microintreprinderilor de catre
intreprinzatorii tineri (MO nr. 415 din 9 iulie
2013)

 LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 190 din 26 iunie 2013 . 190 din 26 iunie 2013 . 190 din 26 iunie 2013 . 190 din 26 iunie 2013 . 190 din 26 iunie 2013 privind
aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea
si completarea Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul (MO
nr. 418 din 10 iulie 2013)

 LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 186 din 25 iunie 2013 . 186 din 25 iunie 2013 . 186 din 25 iunie 2013 . 186 din 25 iunie 2013 . 186 din 25 iunie 2013 privind
constituirea si functionarea parcurilor
industrial (MO nr. 421 din 11 iulie 2013)

 HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 453 din 10 iulie 2013. 453 din 10 iulie 2013. 453 din 10 iulie 2013. 453 din 10 iulie 2013. 453 din 10 iulie 2013
pentru modificarea si completarea anexei
la Hotararea Guvernului nr. 274/2013
privind acordarea ajutoarelor de minimis
pentru investitiile realizate de
intreprinderile mici si mijlocii (MO nr. 424
din 12 iulie 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.207 din 17 iunie 2013. 1.207 din 17 iunie 2013. 1.207 din 17 iunie 2013. 1.207 din 17 iunie 2013. 1.207 din 17 iunie 2013
privind aprobarea Ghidurilor solicitantului
- Conditii specifice pentru cererile de
propuneri de proiecte de tip strategic si grant
nr. 153-164 pentru implementarea
Programului operational sectorial
“Dezvoltarea resurselor umane 2007-
2013” (MO nr. 429 din 15 iulie 2013)

 LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 221 din 15 iulie 2013 . 221 din 15 iulie 2013 . 221 din 15 iulie 2013 . 221 din 15 iulie 2013 . 221 din 15 iulie 2013 (rectifi.rectifi.rectifi.rectifi.rectifi.
de RCTde RCTde RCTde RCTde RCT. 221/2013. 221/2013. 221/2013. 221/2013. 221/2013) privind aprobarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/
2013 pentru reglementarea unor masuri
financiar-fiscale si prorogarea unor termene
si de modificare si completare a unor acte
normative (MO nr. 434 din 17 iulie 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.446 din 1 iulie 2013 . 1.446 din 1 iulie 2013 . 1.446 din 1 iulie 2013 . 1.446 din 1 iulie 2013 . 1.446 din 1 iulie 2013 privind
aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul
solicitantului - Conditii specifice pentru
cererile de propuneri de proiecte de tip
strategic si grant nr. 153-164 pentru
implementarea Programului operational
sectorial “Dezvoltarea resurselor umane
2007-2013” (MO nr. 435 din 17 iulie 2013)

 LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 223 din 15 iulie 2013 . 223 din 15 iulie 2013 . 223 din 15 iulie 2013 . 223 din 15 iulie 2013 . 223 din 15 iulie 2013 privind
aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 27/2013 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. 437 din 17 iulie 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 50 din 2 iulie 2013 . 50 din 2 iulie 2013 . 50 din 2 iulie 2013 . 50 din 2 iulie 2013 . 50 din 2 iulie 2013 privind
aprobarea Procedurii de implementare a
Programului national multianual pentru
dezvoltarea culturii antreprenoriale in
randul femeilor manager din sectorul
intreprinderilor mici si mijlocii (MO nr. 438
din 18 iulie 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 61 din 9 iulie 2013 . 61 din 9 iulie 2013 . 61 din 9 iulie 2013 . 61 din 9 iulie 2013 . 61 din 9 iulie 2013 privind
completarea Procedurii de implementare a
Programului pentru dezvoltarea abilitatilor
antreprenoriale in randul tinerilor si
facilitarea accesului la finantare - START,
aprobata prin Ordinul ministrului delegat
pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul
de afaceri si turism nr. 37/2013 (MO nr. 438
din 18 iulie 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.501 din 8 iulie 2013 . 1.501 din 8 iulie 2013 . 1.501 din 8 iulie 2013 . 1.501 din 8 iulie 2013 . 1.501 din 8 iulie 2013 privind
aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul
solicitantului - Conditii specifice pentru
cererile de propuneri de proiecte de tip
strategic si grant nr. 153-164 pentru
implementarea Programului operational
sectorial “Dezvoltarea resurselor umane
2007-2013” (MO nr. 438 din 18 iulie 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 877 din 9 iulie 2013 . 877 din 9 iulie 2013 . 877 din 9 iulie 2013 . 877 din 9 iulie 2013 . 877 din 9 iulie 2013 privind
aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala
a contribuabililor nerezidenti care
desfasoara activitate in Romania prin unul
sau mai multe sedii permanente, precum
si a modelului si continutului formularului
013 “Declaratie de inregistrare fiscala/
Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii
nerezidenti care desfasoara activitate in
Romania prin unul sau mai multe sedii
permanente” (MO nr. 439 din 18 iulie 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 496 din 14 iunie 2013 . 496 din 14 iunie 2013 . 496 din 14 iunie 2013 . 496 din 14 iunie 2013 . 496 din 14 iunie 2013 privind
modificarea Ordinului ministrului
agriculturii si dezvoltarii rurale, al
ministrului mediului si padurilor si al
presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare
Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor
nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea
cerintelor legale in materie de gestionare
(SMR) privind mediul si identificarea si
inregistrarea animalelor in cadrul
schemelor si masurilor de sprijin pentru
agricultori in Romania (MO nr. 446 din 22
iulie 2013)

 LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005. 372 din 13 decembrie 2005. 372 din 13 decembrie 2005. 372 din 13 decembrie 2005. 372 din 13 decembrie 2005
(*republicata*) privind performanta
energetica a cladirilor (MO nr. 451 din 23
iulie 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.544 din 11 iulie 2013 . 1.544 din 11 iulie 2013 . 1.544 din 11 iulie 2013 . 1.544 din 11 iulie 2013 . 1.544 din 11 iulie 2013 privind
aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul
solicitantului - Conditii specifice pentru
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cererea de propuneri de proiecte de tip
strategic nr. 126 “Schema de Garantie
pentru Tineri” pentru implementarea
Programului operational sectorial
“Dezvoltarea resurselor umane 2007-
2013” (MO nr. 467 din 29 iulie 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.545 din 11 iulie 2013 . 1.545 din 11 iulie 2013 . 1.545 din 11 iulie 2013 . 1.545 din 11 iulie 2013 . 1.545 din 11 iulie 2013 privind
aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii
specifice pentru cererea de propuneri de
proiecte de tip strategic nr. 165
“Imbunatatirea accesului si a participarii
grupurilor vulnerabile pe piata muncii”
pentru implementarea Programului
operational sectorial “Dezvoltarea
resurselor umane 2007-2013” (MO nr. 467
din 29 iulie 2013)

 HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 503 din 17 iulie 2013. 503 din 17 iulie 2013. 503 din 17 iulie 2013. 503 din 17 iulie 2013. 503 din 17 iulie 2013
pentru modificarea si completarea
Hotararii Guvernului nr. 759/2007 privind
regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate in cadrul operatiunilor finantate
prin programele operationale (MO nr. 472
din 30 iulie 2013)

 HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 523 din 24 iulie 2013. 523 din 24 iulie 2013. 523 din 24 iulie 2013. 523 din 24 iulie 2013. 523 din 24 iulie 2013
pentru completarea Hotararii Guvernului
nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate
a cheltuielilor efectuate in cadrul
operatiunilor finantate prin programele
operationale (MO nr. 480 din 1 august 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 543 din 4 iunie 2013 . 543 din 4 iunie 2013 . 543 din 4 iunie 2013 . 543 din 4 iunie 2013 . 543 din 4 iunie 2013 pentru
aprobarea Ghidului privind principalele riscuri
identificate in domeniul achizitiilor publice si
recomandarile Comisiei Europene ce trebuie
urmate de autoritatile de management si
organismele intermediare in procesul de
verificare a procedurilor de achizitii publice
(MO nr. 481 din 1 august 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 938 din 19 iulie 2013 . 938 din 19 iulie 2013 . 938 din 19 iulie 2013 . 938 din 19 iulie 2013 . 938 din 19 iulie 2013 pentru
aprobarea formularului 630 “Decizie de
impunere anuala pentru stabilirea
contributiei de asigurari sociale de
sanatate” (MO nr. 485 din 2 august 2013)

 HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 542 din 30 iulie 2013. 542 din 30 iulie 2013. 542 din 30 iulie 2013. 542 din 30 iulie 2013. 542 din 30 iulie 2013
pentru modificarea Hotararii Guvernului
nr. 525/2007 privind organizarea si
functionarea Autoritatii Nationale pentru
Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor
Publice (MO nr. 487 din 2 august 2013)

 ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA nrA nrA nrA nrA nr. 16 din 30 iulie 2013. 16 din 30 iulie 2013. 16 din 30 iulie 2013. 16 din 30 iulie 2013. 16 din 30 iulie 2013
pentru modificarea si completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal si
reglementarea unor masuri fiscal-bugetare
(MO nr. 490 din 2 august 2013)

 CIRCULARA nrCIRCULARA nrCIRCULARA nrCIRCULARA nrCIRCULARA nr. 22 din 5 august 2013. 22 din 5 august 2013. 22 din 5 august 2013. 22 din 5 august 2013. 22 din 5 august 2013
privind nivelul ratei dobanzii de referinta a
Bancii Nationale a Romaniei (MO nr. 495
din 6 august 2013)

 ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA nrA nrA nrA nrA nr. 15 din 24 iulie 2013. 15 din 24 iulie 2013. 15 din 24 iulie 2013. 15 din 24 iulie 2013. 15 din 24 iulie 2013
privind reglementarea unor masuri fiscal-
bugetare pentru suportarea de la bugetul
de stat a sumelor aferente corectiilor
financiare aplicate pentru abaterile de la
conformitatea cu legislatia din domeniul
achizitiilor publice pentru Programul
operational sectorial Mediu 2007-2013 (MO
nr. 496 din 7 august 2013)

 ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA nrA nrA nrA nrA nr. 20 din 30 iulie 2013. 20 din 30 iulie 2013. 20 din 30 iulie 2013. 20 din 30 iulie 2013. 20 din 30 iulie 2013
privind reglementarea unor masuri
necesare derularii proiectelor cu finantare
nerambursabila din Programul National de
Dezvoltare Rurala (MO nr. 497 din 7 august
2013)

 LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 279 din 5 octombrie . 279 din 5 octombrie . 279 din 5 octombrie . 279 din 5 octombrie . 279 din 5 octombrie 2005
(*republicata*) privind ucenicia la locul de
munca (MO nr. 498 din 7 august 2013)

 HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 565 din 30 iulie 2013. 565 din 30 iulie 2013. 565 din 30 iulie 2013. 565 din 30 iulie 2013. 565 din 30 iulie 2013
pentru modificarea si completarea anexelor
nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 717/
2009 privind aprobarea normelor de
implementare a programului “Prima casa”
(MO nr. 498 din 7 august 2013)

 ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA nrA nrA nrA nrA nr. 21 din 30 iulie 2013. 21 din 30 iulie 2013. 21 din 30 iulie 2013. 21 din 30 iulie 2013. 21 din 30 iulie 2013
pentru reglementarea unor masuri
necesare derularii proiectelor cu finantare
nerambursabila in domeniul fortei de
munca (MO nr. 505 din 9 august 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 654 din 22 iulie 2013 . 654 din 22 iulie 2013 . 654 din 22 iulie 2013 . 654 din 22 iulie 2013 . 654 din 22 iulie 2013 privind
modificarea Ordinului ministrului
dezvoltarii regionale si locuintei si al
ministrului finantelor publice nr. 916/3.364/
2009 pentru aprobarea categoriilor de
cheltuieli eligibile efectuate in cadrul axei
prioritare “Dezvoltare economica si sociala”,
domeniul major de interventie “Sprijinirea
cooperarii transfrontaliere in mediul de
afaceri si promovarea unei imagini si
identitati regionale” pentru proiecte
finantate in cadrul celui de-al doilea apel
de proiecte pentru Programul de cooperare
transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-
2013 (MO  nr. 508 din 12 august 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.663 din 26 iulie 2013 . 1.663 din 26 iulie 2013 . 1.663 din 26 iulie 2013 . 1.663 din 26 iulie 2013 . 1.663 din 26 iulie 2013 privind
aprobarea Corrigendumului nr. 3 la Ghidul
solicitantului - Conditii specifice pentru
cererile de propuneri de proiecte de tip
strategic si grant nr. 153-164 pentru
implementarea Programului operational
sectorial “Dezvoltarea resurselor umane
2007-2013” (MO nr. 514 din 14 august 2013)

 LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 255 din 19 iulie 2013 . 255 din 19 iulie 2013 . 255 din 19 iulie 2013 . 255 din 19 iulie 2013 . 255 din 19 iulie 2013 pentru
punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010
privind Codul de procedura penala si pentru

modificarea si completarea unor acte
normative care cuprind dispozitii procesual
penale (MO nr. 515 din 14 august 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.137 din 10 iulie 2013 . 1.137 din 10 iulie 2013 . 1.137 din 10 iulie 2013 . 1.137 din 10 iulie 2013 . 1.137 din 10 iulie 2013 privind
aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul
solicitantului - Conditii specifice pentru
cererea de propuneri de proiecte de tip
strategic nr. 126 “Schema de garantie pentru
tineri” pentru implementarea Programului
operational sectorial “Dezvoltarea
resurselor umane 2007-2013” (MO nr. 520
din 20 august 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.283 din 8 august 2013. 1.283 din 8 august 2013. 1.283 din 8 august 2013. 1.283 din 8 august 2013. 1.283 din 8 august 2013
pentru modificarea si completarea
Ordinului ministrului economiei si
finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea
cheltuielilor eligibile pentru Programul
operational Asistenta tehnica (MO nr. 521
din 20 august 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.750 din 13 august 2013. 1.750 din 13 august 2013. 1.750 din 13 august 2013. 1.750 din 13 august 2013. 1.750 din 13 august 2013
privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la
Ghidul solicitantului - Conditii specifice
pentru cererea de propuneri de proiecte de
tip strategic nr. 165 “Imbunatatirea
accesului si a participarii grupurilor
vulnerabile pe piata muncii” pentru
implementarea Programului operational
sectorial “Dezvoltarea resurselor umane
2007-2013” (MO nr. 522 din 20 august 2013)

 HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 613 din 14 august 2013. 613 din 14 august 2013. 613 din 14 august 2013. 613 din 14 august 2013. 613 din 14 august 2013
pentru modificarea si completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate
prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 (MO
nr. 528 din 22 august 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 2.473 din 9 august 2013. 2.473 din 9 august 2013. 2.473 din 9 august 2013. 2.473 din 9 august 2013. 2.473 din 9 august 2013
privind modificarea Ordinului ministrului
dezvoltarii regionale si locuintei nr. 568/2009
pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli
eligibile efectuate in implementarea
proiectelor finantate in cadrul Programului
de cooperare transfrontaliera Ungaria-
Romania (MO nr. 528 din 22 august 2013)

 HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 623 din 21 august 2013. 623 din 21 august 2013. 623 din 21 august 2013. 623 din 21 august 2013. 623 din 21 august 2013
pentru modificarea Hotararii Guvernului
nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor
de minimis pentru investitiile realizate de
intreprinderile mici si mijlocii (MO nr. 531
din 22 august 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 2.211 din 26 iunie 2013. 2.211 din 26 iunie 2013. 2.211 din 26 iunie 2013. 2.211 din 26 iunie 2013. 2.211 din 26 iunie 2013
pentru aprobarea reglementarii tehnice
“Ghid privind proiectarea si executarea
lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor
de locuinte”, indicativ GP 123-2013 (MO nr.
538 din 26 august 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 852 din 26 august 2013. 852 din 26 august 2013. 852 din 26 august 2013. 852 din 26 august 2013. 852 din 26 august 2013
privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9%
pentru paine si specialitati de panificatie
(MO nr. 543 din 28 august 2013)
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• • • • • Din străinătate

• • • • • Din ţară
OFERTĂ - Judeţul Covasna

Oferă o cantitate de 30 de tone de
mure. Se caută o firmă care ar achiziţiona
această cantitate. (1021)

CERERI
AUSTRIA

 Numărul licitaţiei/ codul de identificare
la organizator 2013/S 167-289863;
Produsele licitate: Încălţăminte, alta decât
încălţămintea pentru sport sau de protecţie,
cantitate în jur de 4.600 perechi/an max.2-
4 ani; Termenul limită de obţinere a
caietului de sarcini :5.11.2013 - 14:00;
Termenul llimită de depunere a ofertelor:
6.11.2013 - 09:00. (5588)

BULGARIA
 Firmă din Bulgaria, solicită ofertă de

griş din porumb. (5583)
CANADA

 Solicită investiţii în sectorul IT&C.
(5584)

CEHIA
 Solicită ambalaje din carton şi hârtie

(cartoane, paleţi, plăci din carton). Condiţii
contractuale specifice: execuţie conform
norme UE şi a prevederilor contractuale;
Conditii de livrare/transport Ex works.
(5585)

EMIRATELE ARABE UNITE
 Import de produse alimentare (brânză

topită, jeleuri, ketchup, maioneză).
(5596)

FRANTA
 Solicită panouri contraplacate lemn

plop, calibrate şi slefuite. 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; standard internaţional B/
BB; clasa 1, 2 eventual 3; fără formaldehidă
E1; toleranţă la grosime de +/-3/10;
FLEGH RBUR ( provenienţa legală a
lemnului); certificare PEFC sau FSC;
reglementare REACH. Firma franceză
activează pe piaţa franceză şi Benelux şi
este interesată să găsească un furnizor care
poate produce ş i  exporta cantităţ i
importante. (5591)

GERMANIA
 Solicită confecţii femei (lenjerie de

corp-inclusiv pt gravide, lenjerie de noapte,
pantaloni şi tunici- inclusiv pentru gravide,
ciorapi cu chilot- inclusiv pentru gravide
(20,40,80 DEN), costume de baie, articole
pt bebeluşi; materiale : bumbac bio,
bumbac, modal, vîscoză; Condiţii tehnice
specifice: certificat eco-test standard 100.
(5586)

 Solicită confecţii - uniforme de serviciu.
(5587)

JAPONIA
 Solicită coşuri din nuiele pentru

articole de baie din materiale naturale.,
cantitate minimă 3000 piese. (5589)

 Solicită urechi, cozi şi limbi de porc
congelate pentru Vietnam. (5590)

PORTUGALIA
 Obiectul licitaţiei: Furnizarea de

alimente şi băuturi pentru cantinele şcolilor
de hotelărie şi turism . Termenul de
depunere a ofertelor(data si ora) 1.10.2013,
ora 17:00. (5597)

S.U.A.
 Solicită ofertă pentru lemn de molid,

cantitate: 500 mc (cantitate de probă
pentru început), Toate dimensiunile trebuie
să aibă lungimea de 4 m. Cererea este
destinată pentru piaţa Oman (Asia). (5592)

 Cerere de oferta de piele naturală
tabacită din vacă sau cal (Cordovan).
(5593)

SUEDIA
 Firma suedeză caută parteneri

interesaţ i  de dotarea magazinelor/
supermarketuri lor cu răcitoare ş i
congelatoare; Produsele au între 2-5 ani
vechime, în stare foarte bună de
funcţionare.  Dimensiuni: 185-210-250
(cm) - Capac glisant din sticlă; Agent de
refrigerare  - R290. (5594)

 Companie suedeza mare, bine-
cunoscuta, cu filiale în toată Europa, care
lucrează în prezent în principal cravate,
elemente tricotate şi ţesute în eşarfe,
mănuşi şi pălării, doreşte import de mănuşi
de piele. (5595)

Camera de Comert si Industrie Maramureş are placerea de a va
face cunoscuta oportunitatea de a participa la evenimente
expozitionale si de promovare bilaterala, care se vor desfasura in
Turcia, dupa cum urmeaza:

- 12-15 septembrie 201312-15 septembrie 201312-15 septembrie 201312-15 septembrie 201312-15 septembrie 2013, Targul Comercial General-
TÜMEXPO si in paralel Conferinta „IMM-uri 2013”, (www.sme-
conference.org), Istanbul;

- 18-19 septembrie 201318-19 septembrie 201318-19 septembrie 201318-19 septembrie 201318-19 septembrie 2013, Summitul Mondial de Finante
ISTANBUL FINANCE SUMMIT, (www.istanbulsummit.com), Istanbul;

- 18-21 septembrie 2013,18-21 septembrie 2013,18-21 septembrie 2013,18-21 septembrie 2013,18-21 septembrie 2013, Congresul International de
Echipamente pentru Constructii „10 Ani pana in 2023”, Istanbul;

- 3-6 octombrie 2013, 3-6 octombrie 2013, 3-6 octombrie 2013, 3-6 octombrie 2013, 3-6 octombrie 2013, a III-a editie a Targului de Tehnologii,
Masini si Produse din Aluminiu ALUEXPO;

Program expoziţional în TURCIAProgram expoziţional în TURCIAProgram expoziţional în TURCIAProgram expoziţional în TURCIAProgram expoziţional în TURCIA
- 12-15 noiembrie 2013, 12-15 noiembrie 2013, 12-15 noiembrie 2013, 12-15 noiembrie 2013, 12-15 noiembrie 2013, Targul Vehicule Comerciale,

Autobuze si Industria Subsidiara – COMVEX 2013, Istanbul;
- 19-22 noiembrie 201319-22 noiembrie 201319-22 noiembrie 201319-22 noiembrie 201319-22 noiembrie 2013, a VIII-a editie a Targului de Pielarie

„ISTANBUL LEATHER FAIR”, Istanbul;
- 03-06 decembrie 201303-06 decembrie 201303-06 decembrie 201303-06 decembrie 201303-06 decembrie 2013, a XXIII-a editie a Targului PLAST

EURASIA 2013, Istanbul;
- 02-05 decembrie 2013, 02-05 decembrie 2013, 02-05 decembrie 2013, 02-05 decembrie 2013, 02-05 decembrie 2013, Targul International Sere,

Echipamente si Tehnologii Agricole GROWTECH Eurasia,
(www.ntsr.com.tr), Antalya.

Pentru detalii suplimentare si eventuale clarificari, va rugam sa
contactati Ambasada Republicii Turcia la Bucuresti, Biroul Consilierului
Economic, telefon: +40 21 318 44 99, Domnul Bahadir NECAT,
Consilier Comercial, e-mail: bukres@ekonomi.gov.tr


