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DECC – Supporting the development of the economy
of culture and creativity in the cross-border region
Hungary-Romania-Ukraine (HUSKROUA/1001/058)

- ÎNTÂLNIRI ALE PARTENERILOR -

În perioada decembrie 2012 – noiembrie
2014, CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE
MARAMUREŞ (România) în calitate de
Beneficiar, în parteneriat cu CAMERA DE
COMERT ŞI INDUSTRIE BORSOD-ABAUJ-
ZEMPLEN (Ungaria) ş i  FUNDAŢ IA
TRANSCARPATHIAN ENTERPRISE SUPPORT
FUND „TES FUND” (Ucraina)
implementează în cadrul Programului
„Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENPI
Cross-border Cooperation Programme
2007-2013”, 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, cu un buget total de 511.205
EUR (din care suma asigurată din fonduri
publice este de 444.748,35 EUR) are ca
obiectiv specific înţelegerea şi promovarea
realităţilor şi structurii industriilor culturale
şi creative în zona comună transfrontalieră
a ţărilor Ungaria, România şi Ucraina, cu
un accent special asupra turismului
cultural, analizând datele relevante
existente, promovând know-how-ul,
modelele de guvernare de succes şi
modelele inovatoare, oferind pregătire şi
recomandări pentru optimizarea politicilor
transversale, şi promovând activele locale

relevante.
În cadrul proiectului, în perioada

16 – 17 octombrie 2013, în Baia
Mare, România, la sediul Camerei
de Comerţ ş i  Industrie
Maramureş, au avut loc întâlnirea
Comitetului de monitorizare a
proiectului (CMI) şi întâlnirea de
lucru cu furnizorul serviciilor de
cercetare în domeniul industriilor
culturale şi creative.

Prima reuniune a CMI a reunit
reprezentanţii celor trei parteneri din cadrul
proiectului. Membrii CMI au purtat discuţii
referitoare la stadiul implementării
activităţilor proiectului, la nivelul fiecărui
partener şi la nivelul proiectului per
ansamblu, precum şi referitor la stadiul
bugetului proiectului până la 30 septembrie
2013, realizând planificarea activităţilor
pentru următoarele luni de implementare.

În data de 17 octombrie 2013 a avut loc
prima întâlnire de lucru a echipei
beneficiarului - parteneri lor cu
reprezentanţii contractorului căruia, în
cursul lunii august 2013, în urma finalizării
procedurii de achiziţie, i s-a atribuit
contractul de servicii pentru cercetare
economică ş i socială – cercetarea
industriilor culturale şi creative. Obiectivul
acestui contract de servicii specializate de
cercetare economică şi socială este acela
de a realiza o analiză a industriilor culturale
şi creative în zona comună transfrontalieră.
Contractorul câştigător, compania germană
MKW GmbH, urmează să implementeze o
analiză metodologică şi să furnizeze un
studiu-raport cuprinzător al industriei
culturale şi creative şi al perspectivelor
acestei industrii în regiunea proiectului.

Reprezentanţii furnizorului au început
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Starea economiei
judeţului Maramureş

2012 - Partea I

Ne aflăm la cea de-a VI-a ediţie a
lucrării Starea economie judeţului
Maramureş care se străduieşte să fie
oglinda dezvoltării economiei reale
elaborată în baza bilanţurilor de venituri
şi cheltuieli, de profit sau de pierderi
înregistrate şi raportate de societăţile
comerciale pentru anul 2012, primite de
la MFP şi ONRC prin Camera de Comerţ
şi Industrie a României. Ea reprezintă o
sinteză  a principalilor indicatori
economici din economia reală înregistraţi
şi raportaţi.

În vederea redării unei imagini complete
şi reale a mediului economic, am ales şi
luat în considerare indicatorii
reprezentativi şi specifici unei astfel de
analize exprimate în lei – moneda
naţională. Pentru analiza desfăşurată am
grupat societăţile comerciale după:

numărul de societăţi comerciale cu
activitate confirmată în bilanţurile de
venituri şi cheltuieli ale societăţilor
comerciale

cifra de afaceri, profitul brut,
pierderi brute, număr de salariaţi,
productivitatea muncii.

domenii de activitate care acoperă
principalele sectoare ale economiei:
cercetare, dezvoltare, high-tech; industrie;
agricultură, pescuit, piscicultură;
construcţii; servicii; turism şi comerţ

structura organizaţională a
societăţilor comerciale: microîntreprinderi,
IMM, întreprinderi mari şi foarte mari.

Pentru a da posibilitatea Instituţiei
Prefectului, parlamentarilor, Consiliului
judeţean, organelor administraţiilor
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locale - municipale, orăşeneşti şi comunale
de a analiza starea economiei în profil
teritorial, am extras din lucrare indicatorii
la nivel de localitate – municipiu, oraşe şi
comune.

Materialul de analiză a situaţiei stării
economiei judeţului l-am realizat în dinamica
evoluţiei/involuţiei principalilor
indicatori în perioada 2011-2012.

La 31.12.2012 erau înmatriculate
la OJRC Maramureş 32439 persoane
juridice şi 26795 persoane fizice.

Pentru analiza principalilor
indicatori economico-financiari s-au
luat în considerare datele de bilanţ
contabil pentru 11.956 de societăţi
comerciale care au depus aceste
documente, reprezentând 53,46% din
firmele înregistrate în Registrul
Comerţului la 31 decembrie 2012 şi
92,4% din societăţile active din punct
de vedere juridic.

Situaţia comparativă aSituaţia comparativă aSituaţia comparativă aSituaţia comparativă aSituaţia comparativă a
anului 2012 cu anulanului 2012 cu anulanului 2012 cu anulanului 2012 cu anulanului 2012 cu anul

20112011201120112011
Din cele 11.956 de firme care au

depus bilanţurile, numai 72,47% au
raportat că au realizat cifră de
afaceri. Rezultă că restul firmelor nu
au desfăşurat activităţi economice.
Dintre acestea 61,5% din firme au
raportat activităţi profitabile, 4440
societăţi au înregistrat pierderi.
84,04% din firmele înregistrate au realizat
producţie cu salariaţi. Restul de 1.383 firme
nu au raportat/înregistrat că au avut salariaţi
angajaţi. Oare aşa să fie?! Este obligaţia
legală a personalului ITM de a verifica firmele
care raportează activităţi realizate fără forţă
de muncă angajată.

Comparativ cu anul 2011 indicatorii
raportaţi în bilanţurile anului financiar 2012,
se prezintă astfel:

- cifra de afacericifra de afacericifra de afacericifra de afacericifra de afaceri în 2012, de
11.376,60 mil.lei, a fost mai mare cu 4,10%
faţă 2011;

- profitul brutprofitul brutprofitul brutprofitul brutprofitul brut în 2012, de 587,30 mil.
lei, a fost cu 14,95% mai mare faţă de 2011;

- pierderile brutepierderile brutepierderile brutepierderile brutepierderile brute în 2012, de 321,64
mil. lei, au fost mai mici faţă de 2011 cu
9,61%;

- numărul de salariaţinumărul de salariaţinumărul de salariaţinumărul de salariaţinumărul de salariaţi în 2012, de
71.324, a fost cu sub 1% mai mare decât în
2011;

- productivitatea munciiproductivitatea munciiproductivitatea munciiproductivitatea munciiproductivitatea muncii în 2012, de
159,51 mii lei/salariat, a fost cu 3,32% mai
mare ca în 2011.

Din analiza indicatorilor prezentaţi rezultă
că în 2012 faţă de 2011 economia judeţului a
cunoscut o creştere la indicatorii: cifra de
afaceri, profit brut, număr de salariaţi şi
productivitatea muncii şi numai pierderile
brute au scăzut.

Situaţia firmelor în 2012Situaţia firmelor în 2012Situaţia firmelor în 2012Situaţia firmelor în 2012Situaţia firmelor în 2012
grupate pe clase de mărimegrupate pe clase de mărimegrupate pe clase de mărimegrupate pe clase de mărimegrupate pe clase de mărime
Analizând indicatorii economico-financiari

ai firmelor grupate în micro şi IMM,
întreprinderi mari şi întreprinderi foarte mari
vom constata aportul pe care îl aduc acestea
în economia judeţului.

În 2012 aceşti indicatori au următorul aport
la nivelul economiei judeţului:

- numărul de societăţi comercialenumărul de societăţi comercialenumărul de societăţi comercialenumărul de societăţi comercialenumărul de societăţi comerciale
grupate a fost: 11.930 micro şi IMM (99,78%)
şi 26 întreprinderi mari şi foarte mari (0,22%);

- cifra de afaceri: cifra de afaceri: cifra de afaceri: cifra de afaceri: cifra de afaceri: micro şi IMM-urile
au realizat 70,90% din cifra a judeţului;
întreprinderile mari 13,21% şi întreprinderile
foarte mari 15,89%;

- profitul brut profitul brut profitul brut profitul brut profitul brut realizat şi raportat de
micro şi IMM, a fost de 72,43%;
întreprinderile mari 14,23% şi întreprinderile
foarte mari 13,34%;

- pierderile brute pierderile brute pierderile brute pierderile brute pierderile brute raportate au fost
de 99,66% la micro şi IMM, la întreprinderile
mari şi la întreprinderile foarte mari 0,34%;

- numărul de salariaţi: numărul de salariaţi: numărul de salariaţi: numărul de salariaţi: numărul de salariaţi: în micro şi
IMM a fost de 53.118 salariaţi, în
întreprinderile mari de 10.668 salariaţi şi în
întreprinderile foarte mari de 7.538 persoane;

- productivitate muncii productivitate muncii productivitate muncii productivitate muncii productivitate muncii realizată şi
raportată a fost de: 151,84 mii lei/ salariat la

micro şi IMM; de 140,86 mii lei/
salariat la întreprinderile mari şi de
239,89 mii lei/ salariat la
întreprinderile foarte mari.

Situaţia comparativă 2012-Situaţia comparativă 2012-Situaţia comparativă 2012-Situaţia comparativă 2012-Situaţia comparativă 2012-
2011 a firmelor grupate pe2011 a firmelor grupate pe2011 a firmelor grupate pe2011 a firmelor grupate pe2011 a firmelor grupate pe
clase de mărimeclase de mărimeclase de mărimeclase de mărimeclase de mărime

Raportând rezultatele anului 2012
la cele ale anului 2011 constatăm că:

- numărul societăţilornumărul societăţilornumărul societăţilornumărul societăţilornumărul societăţilor
comerciale comerciale comerciale comerciale comerciale în 2012 faţă de 2011 a
fost: la micro şi IMM mai mic cu 124
firme, la întreprinderi mari mai multe
cu 4 şi întreprinderi foarte mari mai
puţine cu două;

- cifra de afaceri cifra de afaceri cifra de afaceri cifra de afaceri cifra de afaceri raportată în
2012, de 8.065,62 mil. lei la micro şi
IMM întreprinderi a fost cu 1,03%
mai mică faţă de 2011; la
întreprinderile mari şi foarte mari cifra
de afaceri în 2012, aferentă celor 2
firme în plus faţă de anul 2011, de
3.310,98 mil. lei a crescut cu 16,65%;

- profitul brut profitul brut profitul brut profitul brut profitul brut înregistrat şi
raportat în 2012, de 425,41 mil. lei, la
micro şi IMM prezintă o creştere de
7,05% faţă de 2011; la întreprinderile

mari şi foarte mari profitul brut de 161,89
mil. lei cu 42,55% mai mare faţă de 2011;

- pierderile brute pierderile brute pierderile brute pierderile brute pierderile brute realizate în 2012
la micro şi IMM au fost de 350,54 mil. lei,
mai mici cu 9,08% decât în 2011; la
întreprinderile mari au fost de 1,10 mil. lei
de 3 ori mai mici decât în 2011; întreprinderile
foarte mari n-au raportat pierderi pentru anii
2012 şi 2011.

-  numărul de salariaţi numărul de salariaţi numărul de salariaţi numărul de salariaţi numărul de salariaţi înregistraţi
şi raportaţi în bilanţurile contabile în 2012,
la micro şi IMM a fost de 53.118 persoane,
cu 1141 mai puţine decât în 2011; în
întreprinderile mari şi foarte mari s-au
înregistrat 18.206 salariaţi în 2012, cu 1.677
mai mulţi decât în 2011;

- productivitatea muncii productivitatea muncii productivitatea muncii productivitatea muncii productivitatea muncii a fost în
2012, la micro şi IMM de 151,84 mii lei/
salariat, cu 1,84% mai mare faţă de 2011; la

Continuare în pag. a  4-a
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sesiunea cu o introducere şi o prezentare de ansamblu asupra
industriilor culturale şi creative. O parte din această introducere
a fost dedicată
strategiei de urmat cu
privire la modul de
măsurare a
p e r f o r m a n ţ e i ,
potenţ ia lului ş i
numărului de actori
din domeniul
industriilor culturale
ş i  creative, în
regiunea ţintă. Pentru
a realiza o evaluare
coerentă este nevoie
de o abordare de

Urmare din pag. 1

DECC
- ÎNTÂLNIRI ALE PARTENERILOR -

cercetare pe mai multe niveluri, cu un prim pas reprezentat de o
cercetare statistică a indicatorilor-cheie. În scopul de a structura
activităţile viitoare, partenerii au convenit să pună accent pe
cercetarea statistică pe parcursul următoarelor săptămâni. Pe

baza datelor
f u r n i z a t e ,
contractorul va
prezenta constatările
sale preliminare,
urmând ca acestea
să fie detaliate şi
dezbătute cu
partenerii la întâlnirea
de lucru următoare,
planificată să aibă loc
la Miskolc (Ungaria),
la începutul lunii
februarie 2014.

Misiune economică ungară în vizită
la CCI Maramureş

În 22 octombrie 2013  CCI
Maramureş a primit vizita unei misiuni
economice ungare conduse de dna
Ildiko Medgyessy  - preşedinte /
manager general al firmei Elegant
Design Zrt.

Scopul vizitei a fost acela de a
cunoaşte posibilităţile de colaborare cu
firme maramureşene
în domenii, precum:
industria confecţiilor –
îmbrăcăminte, industria
textilă, a utilajelor şi
e c h i p a m e n t e l o r
destinate industriei
confecţ i i lor -
îmbrăcăminte ş i
industriei texti le,
industriei detergenţilor,
a etichetării ş.a.

Misiunea condusă
de dna I ld iko
Medgyessy  a fost
formată din 22 de

f irme reprezentate la nivel de
manager general sau tehnic.

După salutul de bun venit, Maria
Morcovescu directorul general al CCI
Maramureş, a trecut în revistă,
pentru oaspeţi: un istoric scurt al CCI
Maramureş, situaţ ia investiţ i i lor
străine în Maramureş cu detalierea

celor cu aport de capital ungar,
situaţ ia sectorului confecţ i i  –
îmbrăcăminte în judeţul Maramureş,
oferta de activităţi, servicii ale CCI
Maramureş în sprijinul oamenilor de
afaceri.

În continuare dna Ildiko Medgyessy
a prezentat pe scurt scopul vizitei,

exprimându-şi dorinţa
ca această vizită să fie
doar primul pas în
dezvoltarea colaborării
între oamenii de
afaceri din Ungaria şi
cei din zona
Maramureş.

Întâlnirea a
continuat cu
prezentările firmelor,
real izate de către
managerii acestora.

În numărul vi itor
vom continua cu
prezentarea firmelor
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întreprinderile mari productivitatea muncii a
fost de 140,86 mii lei/salariat, mai mare decât
în 2011 cu 27,04% iar în întreprinderile foarte
mari, productivitatea muncii de 239,89 mii
lei/salariat arată o creştere faţă de 2011 cu
8,80%.

Situaţia comparativă 2012-Situaţia comparativă 2012-Situaţia comparativă 2012-Situaţia comparativă 2012-Situaţia comparativă 2012-
2011 pe domenii de2011 pe domenii de2011 pe domenii de2011 pe domenii de2011 pe domenii de

activitateactivitateactivitateactivitateactivitate
a )a )a )a )a ) Cercetare, Dezvoltare, High-Cercetare, Dezvoltare, High-Cercetare, Dezvoltare, High-Cercetare, Dezvoltare, High-Cercetare, Dezvoltare, High-

techtechtechtechtech
Acest domeniu cuprinde societăţile

comerciale care au ca obiect de activitate:
servicii în tehnologia informaţiei; industria
de echipamente electronice, electrice şi
optice; telecomunicaţii.

Sinteza realizării  indicatorilor
economico-financiari din 2012, comparativ
cu rezultatele înregistrate şi raportate în
bilanţurile contabile în 2011, este redată în
continuare:

- numărul de societăţi comercialenumărul de societăţi comercialenumărul de societăţi comercialenumărul de societăţi comercialenumărul de societăţi comerciale
a fost de 242 de firme, cu una mai mult în
plus faţă de 2011;

- cifra de afaceri cifra de afaceri cifra de afaceri cifra de afaceri cifra de afaceri în 2012, de 1.139,01
mil. lei, a înregistrat 10,01% din nivelul valoric
al judeţului. În comparaţie cu anul 2011 a
scăzut cu 4,60%;

- profitul brut profitul brut profitul brut profitul brut profitul brut a fost de 68,62 mil. lei,
reprezentând 11,68% din total profit la
nivelul judeţului, cu o creştere de 12,27%
faţă de realizările din 2011;

- pierderile brute pierderile brute pierderile brute pierderile brute pierderile brute au fost de 2 2 2 2 2,61 mil.
lei (0,81% din totalul pierderilor la nivel
judeţean), mai mici cu 45,76% faţă de 2011;

- numărul de salariaţi numărul de salariaţi numărul de salariaţi numărul de salariaţi numărul de salariaţi a fost de
4.145 persoane, cu 22 de persoane mai puţin
ca în 2011;

- productivitatea muncii productivitatea muncii productivitatea muncii productivitatea muncii productivitatea muncii a fost de
274,79 mii lei/salariat, mai mică cu 4,09%
faţă de 2011.

Acest sector economic al judeţului a
cunoscut un trend de dezvoltare dinamic
astfel că în ultimii 8 ani a cunoscut o dublare
a cifrei de afaceri, profit şi salariaţi cu cele
mai mici pierderi.

În acest sector avem 3 întreprinderi foarte
mari EATON ELECTRO PRODUCTIE SRL,
WEIDMÜLLER INTERFACE ROMANIA SRL,
DIETER EIFLER SRL.

b )b )b )b )b ) IndustriaIndustriaIndustriaIndustriaIndustria
Constituie primul pilon de susţinere al

economiei maramureşene.

Starea economiei judeţului Maramureş 2012 - Partea I
Urmare din pag. a 2-a Acest sector cuprinde industria industria industria industria industria

lemnului ş i mobileilemnului ş i mobileilemnului ş i mobileilemnului ş i mobileilemnului ş i mobilei, industriaindustriaindustriaindustriaindustria
extractivă şi prelucrătoare extractivă şi prelucrătoare extractivă şi prelucrătoare extractivă şi prelucrătoare extractivă şi prelucrătoare (industria
produselor primare, producerea, transportul
şi distribuţia energiei electrice, termice,
gazelor naturale şi apei; industria de maşini
şi echipamente; metalurgică, a construcţiilor
metalice şi produselor din metal), industriaindustriaindustriaindustriaindustria
uşoară uşoară uşoară uşoară uşoară (industria produselor textile şi de
tricotaje, confecţiilor de îmbrăcăminte),
industria alimentară industria alimentară industria alimentară industria alimentară industria alimentară (prelucrarea cărnii,
produse lactate; produse de morărit,
fabricarea pâinii).

Prin rezultatele deosebite obţinute în 2012,
industria a reuşit să ajute economia judeţului,
să depăşească rezultatele anului 2011, prin
creşterea cifrei de afaceri, a  profitului şi
numărului de salariaţi şi diminuarea
pierderilor. Principalii indicatori înregistraţi
şi raportaţi sunt următorii:

- numărul societăţilor comercialenumărul societăţilor comercialenumărul societăţilor comercialenumărul societăţilor comercialenumărul societăţilor comerciale
în 2012 a fost de 1.800 firme, cu 6 firme mai
puţin faţă de 2011. A scăzut numărul firmelor
din industria lemnului şi mobilei;

- cifra de afaceri cifra de afaceri cifra de afaceri cifra de afaceri cifra de afaceri realizată în 2012 a
fost de 4.108,66 mil. lei, reprezentând
36,12% din cifra totala la nivel judeţean; în
comparaţie cu anul 2011 cifra de afaceri a
fost cu 5,97% mai mare. Din sectoarele cu
aportul cel mai mare se distanţează industria
lemnului şi mobilei cu 1.166,88 mil. lei mai
mult ca următorul sector – industria extractivă
care a înregistrat o cifră de afaceri de
1.129,11 mil. lei;

- profitul brut profitul brut profitul brut profitul brut profitul brut realizat la nivelul
sectorului industrie a fost în 2012 de 214,62
mil. lei, cu 30,86 mil. lei mai mult ca în 2011:
industria lemnului şi mobilei împreună cu
industria extractivă şi prelucrătoare au
realizat 84,93% din totalul valoric realizat
de sectorul industrial şi 31,04% din totalul
valoric al profitului realizat de economia
judeţului;

- pierderile brute pierderile brute pierderile brute pierderile brute pierderile brute în industrie se ridică
la 84,55 mil. lei, cu 28,33 mil. lei, reprezentând
25,10%, mai mici ca în 2011.

- numărul de salariaţi numărul de salariaţi numărul de salariaţi numărul de salariaţi numărul de salariaţi a fost de
31.266 persoane, mai mare cu 641 faţă de
2011. Salariaţii din industrie reprezintă
43,84% din totalul la nivel judeţean;

- productivitatea muncii productivitatea muncii productivitatea muncii productivitatea muncii productivitatea muncii a fost de
131,41 mii lei/salariat, cu 3,80% mai mare
decât în 2011.

Firmele reprezentative din industrie
considerăm că sunt: ARAMIS INVEST SRL,
PLIMOB SA, ITALSOFA ROMANIA SRL –

întreprinderi foarte mari, iar dintre cele
mijlocii amintim: TAPARO SA,
SALAMANDRA PLUS SRL, FERMA
ZOOTEHNICA SRL, GRUP CERNESTEAN
SRL, UNIVERSAL ALLOY CORPORATION
EUROPE SRL.

Sectorul industrie deţine 26,28% din
pierderile totale din judeţ iar ca firme cu
pierderi din acest domeniu se detaşează
ROMALTYN MINING SRL, ROMPLUMB SA,
CORGAM SA, COMPANIA NATIONALA A
METALELOR PRETIOASE SI NEFEROASE
REMIN SA.

Prin rezultatele deosebite obţinute în 2012,
industria a reuşit să ajute economia judeţului,
să depăşească rezultatele anului 2011, prin
creşterea cifrei de afaceri, a profitului şi
numărului de salariaţi şi diminuarea
pierderilor.

c )c )c )c )c ) Agricultură, pescuit, pisciculturăAgricultură, pescuit, pisciculturăAgricultură, pescuit, pisciculturăAgricultură, pescuit, pisciculturăAgricultură, pescuit, piscicultură
Activităţile cuprinse în acest domeniu sunt:

cultivarea plantelor; creşterea animalelor;
fabricarea preparatelor pentru hrana
animalelor şi servicii conexe.

Acest domeniu de activitate este
nereprezentativ în judeţul nostru, deoarece
cuprinde numai societăţile comerciale care
înregistrează şi raportează bilanţuri
contabile.

Situaţia îndeplinirii indicatorilor
economico-financiari în 2012 în comparaţie
cu 2011 este redată în continuare:

- numărul de societăţi comercialenumărul de societăţi comercialenumărul de societăţi comercialenumărul de societăţi comercialenumărul de societăţi comerciale
în 2012 a fost de 185, mai mare cu 7 faţă de
2011;

- cifra de afaceri cifra de afaceri cifra de afaceri cifra de afaceri cifra de afaceri a sectorului a fost
de 148,14 mil. lei (1,30% din cifra de afaceri
la nivelul judeţului), cu 15,34 mil. lei mai mare
decât în 2011;

- profitul brut profitul brut profitul brut profitul brut profitul brut înregistrat a fost de 4,30
mil. lei (0,73%) mai mare cu 1,23 mil. lei faţă
de 2011;

- pierderile brutepierderile brutepierderile brutepierderile brutepierderile brute, fiind de 7,62 mil.
lei depăşesc nivelul profitului brut cu 3,32
mil. lei, dar faţă de anul 2011 scad cu 3,82%;

- numărul de salariaţi numărul de salariaţi numărul de salariaţi numărul de salariaţi numărul de salariaţi înregistraţi a
fost de 517 persoane, mai puţine cu 22
persoane faţă de 2011;

- productivitatea muncii productivitatea muncii productivitatea muncii productivitatea muncii productivitatea muncii a fost de
286,54 mii lei/salariat, mai mare cu 16,29%
faţă de 2011.

În afară de AVIMAR SA – firmă mijlocie,
celelalte societăţi sunt micro sau mici.

(Continuare în numărul următor)
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(Consideraţii istorice şi etnografice)

Dacă orezul ar defini alimentar spaţiul asiatic, iar porumbul pe cel
amerindian, grâul ar însemna înainte de toate Europa şi nu numai. Folosirea
în alimentaţie a grâului în Europa occidentală se realizează în neoliticul
târziu, (în 4500-3500 î. Cr.), în perioada ceramicii arse, care se întindea
în vechiul spaţiu al Europei până în zona Dunării de Jos. (Dunca, 2004:
101-103).

În Maramureş cultivarea grâului datează din epoca bronzului. Depozitul
de seceri de bronz descoperit la Valea Blidarului (Sighetu Marmaţiei) este
o dovadă certă a cultivării păioaselor în această zonă, din timpuri străvechi.
Datele despre cultivarea grâului se înmulţesc în perioada medievală.
Cercetările arheologice din secolele XII-XIII, de la Sarasău, au scos la
suprafaţă ţesturi de lut, modelate cu mâna în gospodăriile individuale,
folosite pentru coacerea pâinii pe vatra încinsă. În săpăturile arheologice
de la Cuhea (Bogdan Vodă), din prima jumătate a secolului al XIV-lea, s-a
descoperit o lipitură groasă a pereţilor casei formată din
lut amestecat cu paie. (Dăncuş, 1986: 37).

Diplomele maramureşene amintesc de morile
pe apă, precum cea de la Şieu, moară datată
de Radu Popa la 1385. Foarte importante
sunt documentele de limbă legate de
cultivarea grâului, precum a secera, din
lat. sicilare, grâu, din lat. granum, pâine,
din lat. panem. Grâu, în Maramureş, avea
sensul de hrană, iar lucrătoriu, sensul
de plug. (Dăncuş, 1986: 39). O dovadă
a vechimii cultivării grâului în zona Codru
o constituie oraţia care se rosteşte înainte de
începerea colacului fetei, din cadrul colindatului
feciorilor, numită „Tarostea colacului” sau „Stărostitul
colacului”, care se întâlneşte pe o arie mai întinsă a Transilvaniei, purtând
denumiri identice sau apropiate de cele din Codru: „tărostitul”, „alduitul”,
„sfinţitul” sau „pupitul” colacului, care narează istoria pâinii sacre de la
arat şi semănat până la scosul colacului din cuptor. „Să sculă jupânu gazdă,
/ Mersă-n grajdurile sale, / Scoase opt junci, / La coarne lungi, / La
picioare potcoviţi, / Pe din jos, cu aur înfrânţi. / Mersă în câmpu Ierusalimului
/ Şi arară cât arară, / Brazdă neagră răsturnară, / Soarele lucé, / Grâu se
cocé. / Viniră două babe adunate, / Cu două fiere –ncârligate / Şi-l luără
şi-l pusără, / Di pă snop, pă claie, / Di pă claie, pă grămadă, / Viaţă bună,
jupâne gazdă! / Când eram mai mititel, / Mergeam cu tata plugărel. /
Tata o zâs / Să-mping de heiteie, / Să trag de cârceie. / Io am împins şi-
am tras, / Iată-te cu ce-am rămas: / C-on colac de grâu frumos, / Pieliţa
lui Domnu Hristos.” (Bilţiu, Pop, 1996: 378).

Solul infertil nu a permis în Maramureş, în zonele de deal şi de munte,
cultivarea grâului pe suprafeţe întinse, dar trebuie să subliniem că în satele
cu pământ productiv grâul se cultiva pe suprafeţe mari. În satele de deal şi
munte, alături de grâul de toamnă şi de primăvară, se cultiva secara,
ovăzul, orzul, hrişca şi meiul. Treptat, după apariţia porumbului, în secolul
al XVII-lea, şi mai târziu a cartofului, grâul devine o plantă ce deţine
ponderea în culturile de păioase, chiar şi în zonele de munte şi deal, unde
pământul era îngrăşat cu bălegar de grajd, prin târlire cu stânile de oi sau
oile din familie, precum şi prin scoaterea polochimului (marna), care era
împrăştiat pe tarlale, fiind un bun neutralizant al solului.

Aratul se efectua cu plugul, la început, cu brăzdar de lemn, mai târziu,

de metal, care a suferit pe parcurs modificări, ajungându-se la plugul cu
cormană schimbătoare, tras de cai, boi sau vaci. Semănatul se făcea manual,
prin aruncarea seminţelor pe holdă din desagă sau traistă, care erau, apoi,
acoperite cu pământ prin grăpare cu grapa cu dinţi de lemn, la început, mai
apoi cea cu dinţi de metal. Grâul se recolta cu secera. Pentru uşurarea
recoltării se organizau clăci de secerat, o formă de întrajutorare foarte
frecventă în satele maramureşene. Participau femei, fete pentru tăiat şi
bărbaţi şi flăcăi pentru legarea mănunchiurilor în snopi. Snopii erau clădiţi
apoi în căpiţe şi clăi, care apoi se transportau cu căruţa la casa gospodarului.
La o zi fixată clăcanii participau la o petrecere, dată de gazdă, cu mâncare
şi băutură. Adesea erau tocmiţi şi muzicanţi, petrecerea ocazionând joc.

În o serie de sate cu tradiţie în cultivarea grâului, cele mai frumoase
spice nu se secerau, iar după terminarea holdei din acestea se împletea o
cunună pe care o fată curată o purta pe cap până la casa gospodarului. Pe

drum cununa era intens udată de flăcăi cu găleţile cu
apă, oficiindu-se, astfel, un rit de fertilitate. În

timpul împletirii cununii fetele interpretau
cântece ceremoniale prin care se performa

rodul bogat. „De unde cununa vine, /
Multe care rămân pline. / Holdă ca
păretele, / Secerat-o fetele / Şi-o pus
claie lângă claie, / Ca cătanele-n bătaie.
/ De unde cununa pleacă, / Multe cară
să încarcă.” În gândirea arhaică se

credea că pentru a se înfăptui un
deziderat, între care şi rodul bogat, trebuie

performat mai întâi în plan magic. Odată ajunşi
la casa gospodarului secerătorii cu cununa, se

rosteşte o oraţie numită „Descânteca cununii”, după care
un copil „curat” (cast) ia cununa de pe capul fetei, care este păstrată la
grindă sau la icoană până la începerea noului ciclu agrar, când boabele din
cunună sunt amestecate cu grâul de semănat, pentru stimularea pe cale
magică a viitoarei recolte.

După seceriş se opera treieratul grâului. Un prim procedeu se opera cu
îmblăciul. În zonele Maramureşului grâul se treiera şi cu caii. Se bătea un
stâlp în pământ, de care se legau caii. Snopii se puneau în cercuri concentrice,
peste care erau rotiţi caii, care prin călcare cu potcoavele de metal se
desprindeau boabele de spic. Mai târziu au apărut maşinile de îmblătit cu
tobă, acţionate manual de patru oameni, care, învârtind de cele două
manivele, roteau toba printr-un angrenaj cu roţi dinţate. Grâul se vântura,
apoi, cu vânturătoarea acţionată manual, prevăzută cu o elice care producea
vânt, separând boabele de pleavă. Într-o formă mai evoluată maşina de
îmblătit era acţionată de cai, care roteau o rudă cuplată la angrenajul cu
roţi dinţate, care acţionau toba. Mai târziu au apărut maşinile de treierat
cu motor pe benzină, iar mai târziu batozele acţionate de motoare Diesel,
ele făcându-şi apariţia la începutul secolului XX. Combinele de treierat au
apărut târziu şi nu puteau fi folosite pe parcele mici, nici pe cele situate
pe dealuri şi terenuri în pantă. Îmblătitul la arie a apărut după cel de-al
doilea război mondial.

După treierat, grâul se măcina. Măcinatul este atestat prin descoperirea
unor râşniţe şi fragmente ale acestora. Cea mai veche râşniţă, pe plan

Continuare în pag. a  6-a

16 octombrie - Ziua Mondială a Pâinii
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mondial, a fost atestată în Egipt, din perioada
Dinastiei a III-a, aproximativ anul 4000 î. Cr.,
cu multe secole înainte de construirea piramidelor.
Au fost descoperite două sculpturi funerare care
reprezintă o sclavă lucrând în genunchi la o
râşniţă. (Dunca, 2004: 103). Vestigii vechi ale
măcinatului cu râşniţa s-au descoperit la Călineşti,
la valea Rogozului, unde au fost scoase la lumină
fragmente de la chiupuri mari de provizii şi bucăţi
de piatră de râşniţă. De la finele secolului al
XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea s-au
descoperit mai multe exemplare de râşniţă, care
au intrat în patrimoniul Muzeului Etnografic din
Sighetu Marmaţiei, piese care prin îmbunătăţirile
ce li s-au adus au uşurat mult munca omului.
Treptat au apărut sistemul de colectare a făinii
şi dispozitivul de reglare a fineţei acesteia. La
sfârşitul secolului al XIX-lea apare râşniţa de
mână, prevăzută cu roţi dinţate din lemn şi cu
un sistem de transmisie prin care se acţiona piatra
umblătoare. Cele două roţi prin care se acţiona
mecanismul aveau un diametru de doi metri,
care uşurau prin greutatea lor rotirea pietrei.
(Dăncuş, 1986: 94). Într-o fază evoluată a apărut
moara acţionată de apă, care s-a perfecţionat
treptat. Morile de apă datează, după unele păreri,
din perioada dacilor şi a romanilor.

Pâinea sacră o reprezintă colacii ceremoniali,

Urmare din pag. a 5-a

CUM SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE?
Orice idee de afacere noua pe care dvs. o aveţi capătă viaţa prin:
- Înfiinţarea unei societăţi comerciale;
- Autorizarea ca persoana fizică autorizată;
- Autorizarea ca întreprindere individuală;
- Autorizarea ca întreprindere familială.

FORMULE SIMPLE ŞI IEFTINE DE A INTRA ÎN AFACERI
Consultanţa de afaceri este unul din serviciile pe care Camera de

Comerţ şi Industrie Maramureş îl oferă în condiţii de operativitate,
costuri reduse  şi profesionalism şi care se adresează atât
întreprinderilor mici şi mijlocii – motorul economiei de piaţă, cât şi
întreprinderilor mari şi foarte mari, care, chiar dacă au personal de
specialitate, pot beneficia o consultanţă de specialitate acordată de
personalul cu experienţă al CCI Maramureş referitoare la noutăţile şi
schimbările legislative în domeniul lor de activitate.

În acest sens Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş, înfiinţată
în temeiul Decretului - Lege 139/1990 ca organizaţie autonomă,
autonomă, neguvernamentală, non profit, de utilitate publică,
funcţionând în conformitate cu Legea 335/2007 modificată şi
completată de Legea 39/2011 şi în baza prevederilor statutului
propriu, prin intermediul Centrului de Asistenţă şi Consultanţă de
Afaceri, pune la dispoziţia comunităţii de afaceri, prin specialişti săi,
următoarele servicii:

CONSULTANŢA PENTRU AFACERI – O SOLUŢIECONSULTANŢA PENTRU AFACERI – O SOLUŢIECONSULTANŢA PENTRU AFACERI – O SOLUŢIECONSULTANŢA PENTRU AFACERI – O SOLUŢIECONSULTANŢA PENTRU AFACERI – O SOLUŢIE
PENTRU BIROCRAŢIE ŞI O CONDIŢIE PENTRU SUCCES!PENTRU BIROCRAŢIE ŞI O CONDIŢIE PENTRU SUCCES!PENTRU BIROCRAŢIE ŞI O CONDIŢIE PENTRU SUCCES!PENTRU BIROCRAŢIE ŞI O CONDIŢIE PENTRU SUCCES!PENTRU BIROCRAŢIE ŞI O CONDIŢIE PENTRU SUCCES!

consultanţă, asistenţă şi întocmire documentaţie necesară
pentru înregistrarea / modificarea / radierea la / de la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş a
persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale,
întreprinderilor familiale;

consultanţă, asistenţă si întocmire documentaţie necesară
pentru înregistrarea / modificarea / radierea la / de la de la
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş a
societăţilor comerciale (societate cu răspundere limitata, societate
pe acţiuni, societate in nume colectiv, societate in comandita simpla,
societate in comandita pe acţiuni);

consultanţă, asistenţă si întocmire documentaţie necesară
pentru înfiinţarea asociaţiilor si fundaţiilor inclusiv pentru
modificarea actelor constitutive ale acestora;

Consultanţă în domeniul disciplinei contractuale, regimul
juridic al contractelor, modele de contracte, legislaţie;

Consultanţă în domeniul arbitrajului, al medierii şi a altor
mijloace legale de recuperare a debitelor restante.

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, persoană de contact:
Claudia Dumitru.

care au forme diferite, colacul fiind o coptură
rituală ,  generalizată în întreg sistemul
obiceiurilor tradiţionale. Larga lor răspândire
în cultura populară se datorează funcţiilor
numeroase cu care au fost învestiţ i .  Ei
simbolizează recoltele bogate, succesul în
creşterea vitelor, succesul în creşterea oilor,
succesul în toate treburile gospodăreşti.
(Caraman, 1983: 475-476).

În Maramureş, mai ales în Ţara Lăpuşului
întâlnim o serie de forme de colaci ceremoniali,
care sunt adevărate relicve ale trecutului. Dintre
acestea amintim „pupul cu două coarne”,
semnificând coarnele de consacraţie, dar poate
fi interpretat şi ca eterna luptă între bine şi
rău, sau între întuneric şi lumină. Foarte vechi
este colacul ceremonial numit „crestată”, pe
care îl întâlnim la Ungureni, la Moşii de Florii,
cu capete în spirală, având funcţie solară. Nu
mai puţin vechi este „prinosul”, care se prepară
la moşii de primăvară de la Cupşeni şi Ungureni,
după prescripţii ritualice îndătinate şi care este
ornamentat cu motive de mare vechime: frunza
de stejar, rombul, crucea, spirala, etc. Capătă
importanţă şi colacii ceremoniali cu care merge
mireasa la cununie, cu care oficiază starostele,
ornamentaţi cu motive vechi şi împodobiţi cu
basmale, asociind magia pânzei şi firului. Pasca
este, de asemenea, un colac ceremonial, gătit
după prescripţii îndătinate, ornat cu semnul

crucii. Mai amintim colacii ceremoniali numiţi
„stolnic”, care se aşează pe masă, după gătirea
ei după vechi prescripţii ritualice, la Crăciun, şi
care rămâne pe masă până la Anul Nou, când
parţial se consumă de către familie, bucăţi din
el dându-se la animale, pentru a li se stimula
mana, pe cale magică. Nu putem omite colacii
de formă  rotundă ,  mai mici ,  oferiţ i
colindătorilor, având şi ei un caracter ritualic,
ca şi alte categorii de daruri, precum merele şi
nucile. Colacul aşezat pe masă de fată, în cadrul
colindatului feciorilor, pentru a fi început  de
către un fecior din ceată, pare a simboliza
norocul fetei în căsătorie. Mai amintim şi colacii
ceremoniali destinaţi femeilor, numiţi „pupeze”,
oferiţi pomană la înmormântare sau alte
obiceiuri. (Bilţiu, 2004: 44-50).

Pamfil Bilţ iuPamfil Bilţ iuPamfil Bilţ iuPamfil Bilţ iuPamfil Bilţ iu
Bib l iograf ieBib l iograf ieBib l iograf ieBib l iograf ieBib l iograf ie

Bilţiu, Pamfil, Studii de etnologie românească,
vol. II, Bucureşti, Editura Saeculum I.O., 2004.

Bilţiu, Pamfil, Pop, Gheorghe Gh., „Sculaţi,
sculaţi, boieri mari!” Colinde din judeţul
Maramureş, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1996.

Caraman, Petru, Colindatul la români, slavi şi
la alte popoare, Bucureşti, Editura Minerva, 1983.

Dăncuş, Mihai, Zona etnografică Maramureş,
Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1986.

Dunca, Petru, Repere în antropologia
alimentaţiei, Iaşi, Editura Fundaţiei Axis, 2004.
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Curs de pregătire teoretică în vederea autorizării electricienilor (gradul I, II şi III)Curs de pregătire teoretică în vederea autorizării electricienilor (gradul I, II şi III)Curs de pregătire teoretică în vederea autorizării electricienilor (gradul I, II şi III)Curs de pregătire teoretică în vederea autorizării electricienilor (gradul I, II şi III)Curs de pregătire teoretică în vederea autorizării electricienilor (gradul I, II şi III)
CCI Maramureş este autorizată de

Autoritatea Naţională de Reglementare în
domeniul Energiei (A.N.R.E.) pentru
organizarea  de cursuri de pregătire teoretică
în vederea autorizării electricienilor (gradul I, II
şi III)

La sediul CCI Maramureş în perioada 4 - 13
octombrie 2013  s-a organizat a şaptea serie
de curs de pregătire teoretică în vederea
autorizării electricienilor .

Cine au fost cursanţii?
16 electricieni care îşi propun să susţină

examenul de autorizare ANRE,
14 electricieni care doresc prelungirea

valabilităţii autorizaţiei ANRE.
De ce? Deoarece pentru a putea desfăşura

legal munca de electrician în Romania,
autorizarea de către Autoritatea Naţională de
Reglementare în domeniul Energiei este
absolut necesară.

Participanţii au fost din cadrul firmelor:
COMP SGS ELECTROGRUP SRL;
ELECTROCENTER DUE SRL; ELECTRO SN SRL;
AUTOMATIC GRUP SA; ELECTRO SISTEM SRL;
ELECTRO CONSTRUCTII PARCHET SRL; PRO
ELEKTRIC SRL; ERLUX SRL, dar şi persoane fizice
care desfăşoară activitatea în acest domeniu.

În conformitate cu prevederile Ordinului
ANRE nr. 11/2013 - Regulamentului pentru
autorizarea electricienilor, verificatorilor de
proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia,
precum şi a experţilor tehnici de calitate şi
extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice:

Participarea la primul Examen de
autorizare (Art. 25), indiferent de gradul şi tipul
solicitat, este permisă numai după ce
candidatul face dovada că a urmat un curs
de pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor
electrice,

Electricienii autorizaţi (Art. 37) au

obligaţia de a urma, cel puţin o dată la 5 ani,
un curs de pregătire teoretică organizat de un
furnizor de formare profesională sau instituţie
de învăţământ superior.

Autoritatea Naţională de Reglementare în
domeniul Energiei organizează examene de
autorizare de doua ori pe an, în sesiunea de
primăvara şi toamna.

Înscrieri şi informaţii pentru sesiunea de
primăvară 2014 la sediul CCI MM, 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.

Curs avansat de DEZVOLTARE A ABILITĂŢILOR DE COMUNICARE

Având în vedere succesul pe care l-a avut cursul de
„COMUNICARE” organizat în premieră la Baia Mare în
luna iunie a.c. şi feedback-ul pozitiv, la solicitarea
absolvenţilor, în perioada 4 - 5 octombrie 2013 a fost
organizat „CURSUL AVANSAT DE DEZVOLTARE A
ABILITĂŢILOR DE COMUNICARE”.

Cursul a fost organizat în exclusivitate pentru absolvenţii
cursului de Comunicare organizat în perioada 7-8 iunie
2013.

În cadrul cursului au fost organizate o serie largă de jocuri
de rol şi exerciţii în grup, cum ar fi: Identificarea stilului;
Adaptarea stilului personal în situaţii de stres; Ascultarea
activă şi Feed-back-ul; Specificul fiecărei orientări în
construirea de mesaje; Comunicarea organizaţională,
relaţiile inter-personale prin perspectiva Metodei LIFO ş.a.

Programul a fost organizat de către Camera de Comerţ
şi Industrie Maramureş în colaborare cu Marius Popa,
lector în cadrul „CONSILIUM” SRL din Timişoara.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Curs “LUCRĂTOR COMERCIAL”
La cererea viitorilor administratori de PFA,

II şi IF, Camera de Comerţ şi Industrie
Maramureş în cadrul Academiei de
Management pentru IMM, a organizat în
perioada 21 – 22 octombrie 201321 – 22 octombrie 201321 – 22 octombrie 201321 – 22 octombrie 201321 – 22 octombrie 2013,     o
nouă serie de curs “LUCRĂTOR COMERCIAL”
(COD COR: 522303).

Program de formare necesar atât
înfiinţării de Persoane Fizice Autorizate,
Întreprinderi Individuale, Întreprinderi
Familiale, conform O.U.G. nr. 44/2008
privind desfăşurarea activităţi lor
economice de către PFA, II şi IF cât şi pentru
angajaţii care activează în domeniul
comerţului.

În urma examenului final, absolvenţii au
primit certificate de absolvire recunoscute
la nivel naţ ional cu următoarele
competenţe: “Întocmirea documentelor
specifice activităţ i i  de vânzare;
Raportarea activităţii de vânzare;
Aplicarea NSSM ş i  PSI; Aplicarea
procedurilor de calitate; Comunicarea la
locul de muncă; Efectuarea muncii în

echipă; Perfecţionarea profesională;
Prezentarea produselor şi serviciilor
aferente vânzării; Promovarea imaginii
standului; Menţinerea stocurilor de
rezervă; Verificarea stocurilor cu vânzările;
Comunicarea cu clienţii; Crearea mediului
ambiental necesar vânzării; Efectuarea
vânzării; Încasarea contravalorii mărfii”.

Cursuri auditor intern
ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001 conform ISO 19011

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş în
cadrul Academiei de Management pentru IMM,
şi în colaborare cu TÜV Rheinland Romania,TÜV Rheinland Romania,TÜV Rheinland Romania,TÜV Rheinland Romania,TÜV Rheinland Romania,
a organizat în perioada 14-18 octombrie14-18 octombrie14-18 octombrie14-18 octombrie14-18 octombrie
20132013201320132013 cursuri de auditor intern pe cele mai
solicitate sisteme de management: sisteme de
management al calităţii (conform ISO 19011 şi
ISO 9001; sisteme de management de mediu
(conform ISO 19011 şi ISO 14001) şi sisteme de
management al securităţii şi sănătăţii
ocupaţionale (conform ISO 19011 şi OHSAS 18001).

A fost o premieră la nivelul CCI Maramureş de a comasa cele 3 cursuri într-o
săptămână, dar acest lucru s-a datorat faptului că s-a atins în anii trecuţi
apogeul interesului în acest domeniu în jud. Maramureş şi este mai greu de
format o grupă de min. 10-12 persoane pe un singur standard de referinţă.
Gruparea celor 3 domenii într-o săptămână a fost posibilă şi datorită variantei
actuale a standardului referitor la auditarea sistemelor de management – ISO
19011 – care nu mai tratează doar sistemele de management al calităţii şi/sau
de mediu, ci tratează la modul general toate sistemele de management.

Cursurile, pe fiecare domeniu în parte, s-au desfăşurat pe o durată de 3 zile şi au
avut o structură asemănătoare celor din anii trecuţi. Adică în prima zi s-au prezentat
standardele referenţiale domeniului de auditat iar următoarele 2 zile au fost
alocate standardului de referinţă ISO 19011 – Ghid pentru auditarea sistemelor de
management. Tematicile prezentate în cadrul standardelor se referinţă au fost:

 SR EN ISO 9001:2008 -  SR EN ISO 9001:2008 -  SR EN ISO 9001:2008 -  SR EN ISO 9001:2008 -  SR EN ISO 9001:2008 - Familia standarde ISO 9000, noţiuni generale,
terminologie, principii; Prezentarea standardului SR EN  ISO 9001:2008 – Sistem
de management al calităţii, Responsabilitatea
managementului; Managementul resurselor,
Realizarea produsului; Măsurare, analiza şi
îmbunătăţire

     SR EN ISO 14001:2005 - SR EN ISO 14001:2005 - SR EN ISO 14001:2005 - SR EN ISO 14001:2005 - SR EN ISO 14001:2005 - Conceptele
de bază ale sistemelor de management de
mediu (SMM); SR EN ISO 14001:2005 –
Planificare, implementare şi funcţionare;
Verificare şi acţiune corectivă

     SR OHSAS 18001:2008 - SR OHSAS 18001:2008 - SR OHSAS 18001:2008 - SR OHSAS 18001:2008 - SR OHSAS 18001:2008 - Prezentarea
conceptului de management al securităţii şi

sănătăţii ocupaţionale (SSO); Referenţiale
pentru sistemele de management al SSO.
Termeni şi definiţii specifice auditului SSO;
Cerinţe ale standardului SR OHSAS 18001:2008;
Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind
managementul SSO

     SR EN ISO 19011:2011 - SR EN ISO 19011:2011 - SR EN ISO 19011:2011 - SR EN ISO 19011:2011 - SR EN ISO 19011:2011 - Prezentarea
standardului SR EN ISO 19011:2011 – Introducere,
principii; Programul de audit; Activităţi de audit;
Competenţa, evaluarea auditorilor;
Documentele auditului; Studii de caz

La finalul fiecărui standard de referinţă s-au dat teste de evaluare pe parcurs
iar la final s-a făcut evaluarea prin examen (test grilă).

În această serie de cursuri au participat 17 persoane din cadrul a 9 firme:
WEIDMULLER INTERFACE ROMANIA; EMSENS SRL; ORGMAN SRL; KENWROTH TRANSPORT
SRL; VITAL SA; ELKA TRANS SRL; UAC EUROPE SRL; EATON ELECTRO PRODUCTIE SRL;
ZEA SRL. Cei mai mulţi participanţi au fost din partea firmei EATON ELECTRO
PRODUCTIE SRL, o firmă care conduce detaşat în clasamentul firmelor din jud.
Maramureş în ceea ce priveşte nr. de participanţi la cursurile organizate de CCI
Maramureş în anul 2013. Comasarea celor 3 cursuri într-o săptămână a făcut
posibilă, celor care au dorit, participarea la 2 sau 3 cursuri în această perioadă.
Aşa încât au fost 2 persoane care au absolvit 3 cursuri şi 4 persoane care au
absolvit 2 cursuri.

A fost o serie de succes, toţi participanţii au obţinut certificate cucertificate cucertificate cucertificate cucertificate cu
recunoaştere internaţionalărecunoaştere internaţionalărecunoaştere internaţionalărecunoaştere internaţionalărecunoaştere internaţională şi au fost mulţumiţi şi foarte mulţumiţi de
modul de organizare şi desfăşurare a acestor cursuri. În acelaşi mod intenţionăm

să desfăşurăm şi în 2014 cursurile de auditor
intern sisteme de management (http://
w w w . c c i m m . r o / s e r v i c e s /
show.php?id=129&menu_id=20&menu_id=31).

Pentru înscrieri şi informaţii suplimentare
nu ezitaţi sa ne contactaţi la sediul CCI
Maramureş, la telefon 0262-221510, 0362-
405303, fax 0262-225794, sau prin email
la cci_mm@ccimm.ro. Persoana de contact
Mihail Mărăşescu.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ARBITRAJUL COMERCIAL
procedură accelerată de recuperare a creanţelor

În contextul crizei actuale blocajele
financiare sunt tot mai frecvente şi au drept
cauză principală lipsa lichidităţilor cu care se
confruntă mediul de afaceri. Acest aspect
este agravat şi de dificultăţile pe care le
întâmpină operatorii economici în
demersurile legale de recuperare a creanţelor
de la partenerii de afaceri.

Cu toate modificările legislative şi a
eforturilor organelor judiciare, obţinerea unui
titlu executoriu - premisa procesului de
recuperare a creanţelor, este în continuare
un demers greoi şi care durează în timp
tocmai datorită aglomerării instanţelor de
judecată.

Arbitrajul comercial ca şi procedură legală,
alternativă de soluţionare a litigiilor civile şi
comerciale pune la dispoziţia justiţiabililor o
procedură  simplificată ,  accelerată  ş iprocedură  simplificată ,  accelerată  ş iprocedură  simplificată ,  accelerată  ş iprocedură  simplificată ,  accelerată  ş iprocedură  simplificată ,  accelerată  ş i
mai ieftină  de obţ inere a unui titlumai ieftină  de obţ inere a unui titlumai ieftină  de obţ inere a unui titlumai ieftină  de obţ inere a unui titlumai ieftină  de obţ inere a unui titlu
executoriu în vederea recuperăriiexecutoriu în vederea recuperăriiexecutoriu în vederea recuperăriiexecutoriu în vederea recuperăriiexecutoriu în vederea recuperării
creanţelorcreanţelorcreanţelorcreanţelorcreanţelor. Premisa apelării la procedura
arbitrajului comercial este încheierea unui
contract civil (vânzare, închiriere etc.) sau
comercial în care părţile inserează
următoarea clauză arbitrală: „Orice litigiuOrice litigiuOrice litigiuOrice litigiuOrice litigiu
patrimonial decurgând din sau înpatrimonial decurgând din sau înpatrimonial decurgând din sau înpatrimonial decurgând din sau înpatrimonial decurgând din sau în
legătură  cu acest contract, inclusivlegătură  cu acest contract, inclusivlegătură  cu acest contract, inclusivlegătură  cu acest contract, inclusivlegătură  cu acest contract, inclusiv
referitor la validitatea, interpretarea,referitor la validitatea, interpretarea,referitor la validitatea, interpretarea,referitor la validitatea, interpretarea,referitor la validitatea, interpretarea,
executarea sau desfiinţarea lui, va fiexecutarea sau desfiinţarea lui, va fiexecutarea sau desfiinţarea lui, va fiexecutarea sau desfiinţarea lui, va fiexecutarea sau desfiinţarea lui, va fi
soluţ ionat prin arbitraj organizat desoluţ ionat prin arbitraj organizat desoluţ ionat prin arbitraj organizat desoluţ ionat prin arbitraj organizat desoluţ ionat prin arbitraj organizat de
Curtea de Arbitraj Comercial de peCurtea de Arbitraj Comercial de peCurtea de Arbitraj Comercial de peCurtea de Arbitraj Comercial de peCurtea de Arbitraj Comercial de pe
lângă  Camera de Comerţ  ş i  Industrielângă  Camera de Comerţ  ş i  Industrielângă  Camera de Comerţ  ş i  Industrielângă  Camera de Comerţ  ş i  Industrielângă  Camera de Comerţ  ş i  Industrie
Maramureş ,  în conformitate cuMaramureş ,  în conformitate cuMaramureş ,  în conformitate cuMaramureş ,  în conformitate cuMaramureş ,  în conformitate cu
Regulamentul de organizare ş iRegulamentul de organizare ş iRegulamentul de organizare ş iRegulamentul de organizare ş iRegulamentul de organizare ş i
Regulile de procedură  arbitrală  aleRegulile de procedură  arbitrală  aleRegulile de procedură  arbitrală  aleRegulile de procedură  arbitrală  aleRegulile de procedură  arbitrală  ale

acestei Curţ i .  Hotărârea arbitralăacestei Curţ i .  Hotărârea arbitralăacestei Curţ i .  Hotărârea arbitralăacestei Curţ i .  Hotărârea arbitralăacestei Curţ i .  Hotărârea arbitrală
este definitivă  ş i  obligatorieeste definitivă  ş i  obligatorieeste definitivă  ş i  obligatorieeste definitivă  ş i  obligatorieeste definitivă  ş i  obligatorie.”

Părţile pot apela la arbitrajul comercial şi
dacă nu au încheiat contracte, sau contractele
nu prevăd clauza arbitrală mai sus amintită cu
condiţia să încheie un compromis arbitral prin
care părţile în litigiu îşi dau acordul ca
diferendul să fie soluţionat de către Curtea
de Arbitraj comercial de pe lângă Camera de
Comerţ şi Industrie Maramureş, compromis
pe care îl pot încheia chiar şi în situaţia în care
litigiul este pe rolul instanţelor de judecată,
dar înainte de soluţionarea pe fond a  cauzei,
caz în care instanţa îşi va declina competenţa
în favoarea Curţii de Arbitraj Comercial.

Termenul maxim de soluţionare a litigiilor
prin procedura arbitrajului comercial este de
maxim 5 lunimaxim 5 lunimaxim 5 lunimaxim 5 lunimaxim 5 luni de la constituirea tribunalului
arbitral.

Arbitrajul se înscrie în categoria instituţiilor
juridice reprezentative ale sferei
comercialului; este unul din “instrumentele”
ei adecvate, create de lege în favoarea
comercianţilor, spre a le oferi o alternativă
de judecată specializată în soluţionarea
litigiilor născute din acte şi fapte de comerţ.

Iată câteva motive pentru care să apelaţi
la procedura arbitrajului comercial:

Avantajele arbitrajului comercial sunt:
1 .1 .1 .1 .1 . AccesabilitateAccesabilitateAccesabilitateAccesabilitateAccesabilitate- capacitatea de a

concepe rapid acorduri de arbitrare a
conflictelor, fie prin inserarea de clauze
compromisorii in contracte, fie printr-un
compromis separat intre părţi sau in fata
instanţelor judecătoreşti;

2 .2 .2 .2 .2 . RapiditateRapiditateRapiditateRapiditateRapiditate in obţinerea unei sentinţe

Conferinţa: NOUL COD CIVIL
În organizarea Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş şi a

Asociaţiei Române pentru Studiul Dreptului Comparat şi al
Dreptului Internaţional Privat, în data de 23 octombrie 2013 la
Centrul de Instruire şi Marketing din Baia Mare, Aleea Expoziţiei,
nr. 5, jud. Maramureş,  s-a desfăşurat  Conferinţa cu tema: NOUL
COD CIVIL.

La conferinţă au participat consilieri juridici şi administratori ai
întreprinderilor mici şi mijlocii din judeţul Maramureş, avocaţi şi
mediatori.

În cadrul Conferinţei au fost
detaliate aspecte  legate de :
contracte, nulitate, desfiinţare,
transmisiunea drepturi lor ş i
obligaţiilor contractuale, varietăţi
de vânzare, garanţii personale şi
garanţii reale precum şi elemente
de noutate aduse de Noul Cod
de Procedură Civilă în materie de
Arbitraj Comercial.

Prin prezentarea făcută de Av. Dr. Florin Ciutacu s-au adus
clarificări privind interpretarea şi aplicarea prevederilor Noului Cod
Civil în domeniul contractelor, garanţiilor şi  a arbitrajului comercial.

Conferinţa a fost interactivă, mulţi dintre participanţi clarificându-
şi, prin răspunsurile primite, aspectele legate de reglementările
actuale în domeniul contractelor şi garanţiilor reale şi personale.

Parte dintre cei ce au participat au propus continuarea unor asemenea
întâlniri, conferinţe, iar participanţii nespecializaţi în domeniul juridic

au propus o întâlnire, o conferinţă
pentru administratorii firmelor din
judeţul Maramureş care nu au
pregătire juridică.
Ţinând cont de propunerile

participanţilor, Camera de Comerţ
şi Industrie Maramureş are în
vedere ca în trimestrul IV al acestui
an să facă demersuri pentru
organizarea în 2014 a unor astfel
de conferinţe.

arbitrale sau in soluţionarea amiabila a
conflictelor (maxim 5 lunimaxim 5 lunimaxim 5 lunimaxim 5 lunimaxim 5 luni de la constituirea
tribunalului arbitral);

3 .3 .3 .3 .3 . Cheltuieli de judecată  reduseCheltuieli de judecată  reduseCheltuieli de judecată  reduseCheltuieli de judecată  reduseCheltuieli de judecată  reduse,
taxele arbitrale fiind regresive şi mai mici
decât taxele de timbru percepute de organele
judecătoreşti;

4 .4 .4 .4 .4 . Confidenţ ialitateConfidenţ ialitateConfidenţ ialitateConfidenţ ialitateConfidenţ ialitate – dosarele,
dezbaterile şi toate lucrările Curţii de Arbitraj
sunt confidenţiale;

5 .5 .5 .5 .5 . SimplitateSimplitateSimplitateSimplitateSimplitate – regulile de procedură
arbitrale sunt simple si clare astfel încât de
multe ori partea se poate reprezenta singură,
fără a fi necesar a angaja un avocat;

6 .6 .6 .6 .6 . Imparţ ialitateImparţ ialitateImparţ ialitateImparţ ialitateImparţ ialitate, corectitudine si
integritate a tribunalului arbitral care este
constituit din arbitri independenţi;

7 .7 .7 .7 .7 . Soluţionare definitivăSoluţionare definitivăSoluţionare definitivăSoluţionare definitivăSoluţionare definitivă a conflictului
in fata tribunalului arbitral, sentinţa arbitrala
fiind obligatorie pentru părţi şi este atacabilă
doar pentru motive limitativ prevăzute de lege.

8 .8 .8 .8 .8 . RecunoaştereaRecunoaştereaRecunoaştereaRecunoaştereaRecunoaşterea (procedura de
exequatur) si executarea silita a sentinţelor
arbitrale pronunţate in România si in
străinătate. Datorită prevederilor Convenţiei
de la New York din 1958 hotărârile arbitrale
sun în general mai uşor de executat în
străinătate.

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş
prin Curtea de Arbitraj Comercial vă pune la
dispoziţie cea mai eficientă şi ieftină
alternativa de soluţionare a litigiilor
comerciale prin arbitrajul comercial.

Informaţii suplimentare la sediul Curţii de
Arbitraj Comercial din  Baia Mare, bd. Unirii,
nr. 16, et. III, cam. 10 sau la tel. 0262 221510.
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INVITAŢIE
la expoziţia cu vânzare

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş are deosebita plăcere de a vă anunţa organizarea
celei de-a VIII-a ediţii a expoziţiei specializate cu vânzare

Nunta de la a la ZNunta de la a la ZNunta de la a la ZNunta de la a la ZNunta de la a la Z
Expoziţia se va desfăşura în perioada 14-16 februarie 2014 la Centrul de Instruire şi Marketing

al CCI Maramureş şi va reuni:
Agenţii full-service: organizare nunţi, asigurare baloane, invitaţii de nuntă, decoraţiuni pentru

nuntă
Producători / distribuitori / comercianţi de rochii de mireasă, costume de mire, accesorii,

ţinute de ocazie pentru nuntaşi
Servicii de filmări, foto, sonorizare nuntă
Florării: buchete de mireasă, decoraţiuni specific pentru nunţi
Cofetării şi laboratoare de specialitate: torturi şi prăjituri pentru nunţi
Unităţi de alimentaţie publică specializate în organizarea de nunţi
Cosmetice şi saloane de înfrumuseţare: coafură, machiaj, cosmetică, întreţinere corporală
Agenţii de turism: oferte turistice pentru petrecerea lunii de miere
Bănci: produse bancare pentru tinerii căsătoriţi
Cluburi de dans: cursuri de dans
Cadouri pentru nuntă, Publicaţii de specialitate

Toţi cei interesaţi să participe cu stand la Nunta de la A la Z au posibilitatea de a se înscrie până
în 15 decembrie 2013, la tarife promoţionale cu un discount de până la 25%.

Pentru informaţii suplimentare, nu ezitaţi să ne contactaţi la telefon 0262-221510, fax
0262-225794 sau mail cci_mm@ccimm.ro, persoană de contact Adrian NICOLAESCU.
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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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 CIRCULARA nrCIRCULARA nrCIRCULARA nrCIRCULARA nrCIRCULARA nr. 29 din 30 septembrie 2013. 29 din 30 septembrie 2013. 29 din 30 septembrie 2013. 29 din 30 septembrie 2013. 29 din 30 septembrie 2013
privind nivelul ratei dobanzii de referinta a
Bancii Nationale a Romaniei (MO nr. 609 din 1
octombrie 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3.136 din 26 septembrie 2013. 3.136 din 26 septembrie 2013. 3.136 din 26 septembrie 2013. 3.136 din 26 septembrie 2013. 3.136 din 26 septembrie 2013
pentru modificarea si completarea Ordinului
presedintelui Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea
modelului si continutului formularelor utilizate
pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim
de stabilire prin autoimpunere sau retinere la
sursa (MO nr. 609 din 1 octombrie 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 2.980 din 24 septembrie 2013. 2.980 din 24 septembrie 2013. 2.980 din 24 septembrie 2013. 2.980 din 24 septembrie 2013. 2.980 din 24 septembrie 2013
privind aprobarea conditiilor de acordare a
masurilor de sprijin pentru investitiile realizate
in parcurile industrial (MO nr. 610 din 1
octombrie 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 137 din 27 septembrie 2013. 137 din 27 septembrie 2013. 137 din 27 septembrie 2013. 137 din 27 septembrie 2013. 137 din 27 septembrie 2013
pentru aprobarea Normelor metodologice privindpentru aprobarea Normelor metodologice privindpentru aprobarea Normelor metodologice privindpentru aprobarea Normelor metodologice privindpentru aprobarea Normelor metodologice privind
aplicarea unor dispozitii ale Legii Arhiveloraplicarea unor dispozitii ale Legii Arhiveloraplicarea unor dispozitii ale Legii Arhiveloraplicarea unor dispozitii ale Legii Arhiveloraplicarea unor dispozitii ale Legii Arhivelor
Nationale nrNationale nrNationale nrNationale nrNationale nr. 16/1996 (MO nr. 16/1996 (MO nr. 16/1996 (MO nr. 16/1996 (MO nr. 16/1996 (MO nr. 619 din 4. 619 din 4. 619 din 4. 619 din 4. 619 din 4
octombrie 2013)octombrie 2013)octombrie 2013)octombrie 2013)octombrie 2013)

 ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 91 din 2. 91 din 2. 91 din 2. 91 din 2. 91 din 2
octombrie 2013 octombrie 2013 octombrie 2013 octombrie 2013 octombrie 2013 privind procedurile de prevenire
a insolventei si de insolventa (MO nr. 620 din 4
octombrie 2013)

 LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 262 din 2 octombrie 2013 . 262 din 2 octombrie 2013 . 262 din 2 octombrie 2013 . 262 din 2 octombrie 2013 . 262 din 2 octombrie 2013 pentru
completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal (MO nr. 621 din 7 oct. 2013)

 HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 750 din 2 octombrie 2013. 750 din 2 octombrie 2013. 750 din 2 octombrie 2013. 750 din 2 octombrie 2013. 750 din 2 octombrie 2013
pentru completarea Hotararii Guvernului nr.
327/2003 privind plafoanele pe baza carora se
calculeaza costurile salariale directe la
contractele de finantare incheiate din fonduri
bugetare, precum si pentru modificarea si
completarea Hotararii Guvernului nr. 475/2007
privind aprobarea Planului national de
cercetare-dezvoltare si inovare II, pentru
perioada 2007-2013 (MO nr. 628 din 9
octombrie 2013)

 ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 92 din 9. 92 din 9. 92 din 9. 92 din 9. 92 din 9
octombrie 2013 octombrie 2013 octombrie 2013 octombrie 2013 octombrie 2013 privind Programul de garantare
a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii
(MO nr. 631 din 11 octombrie 2013)

 HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 778 din 9 octombrie 2013. 778 din 9 octombrie 2013. 778 din 9 octombrie 2013. 778 din 9 octombrie 2013. 778 din 9 octombrie 2013
pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat,
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/
2011, a Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia
pentru sustinerea familiei, aprobate prin
Hotararea Guvernului nr. 38/2011, si a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011
privind masurile de protectie sociala in perioada
sezonului rece, aprobate prin Hotararea

Guvernului nr. 920/2011 (MO nr. 631 din 11
octombrie 2013)

 HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 786 din 9 octombrie 2013. 786 din 9 octombrie 2013. 786 din 9 octombrie 2013. 786 din 9 octombrie 2013. 786 din 9 octombrie 2013
privind schema de ajutor specific acordat
producatorilor de lapte si de carne de ovine/
caprine din zonele defavorizate (MO nr. 632
din 11 octombrie 2013)

 LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 260 din 4 noiembrie 2008. 260 din 4 noiembrie 2008. 260 din 4 noiembrie 2008. 260 din 4 noiembrie 2008. 260 din 4 noiembrie 2008
(*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) privind asigurarea obligatorie a
locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor
de teren si inundatiilor (MO nr. 635 din 15
octombrie 2013)

 LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 269 din 14 octombrie 2013. 269 din 14 octombrie 2013. 269 din 14 octombrie 2013. 269 din 14 octombrie 2013. 269 din 14 octombrie 2013
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 52/2013 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. 636 din 15 octombrie 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.002 din 25 septembrie 2013. 1.002 din 25 septembrie 2013. 1.002 din 25 septembrie 2013. 1.002 din 25 septembrie 2013. 1.002 din 25 septembrie 2013
pentru modificarea si completarea Ordinului
ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.
694/2008 privind conditiile de recunoastere a
organizatiilor de producatori si a grupurilor de
producatori recunoscute preliminar in sectorul
fructe si legume, precum si modul de accesare a
sprijinului financiar de catre acestea (MO nr.
638 din 16 octombrie 2013)

 HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 780 din 9 octombrie 2013. 780 din 9 octombrie 2013. 780 din 9 octombrie 2013. 780 din 9 octombrie 2013. 780 din 9 octombrie 2013
pentru modificarea si completarea Hotararii
Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea si
functionarea Autoritatii Nationale pentru
Calificari (MO nr. 639 din 16 octombrie 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3.152 din 15 octombrie 2013. 3.152 din 15 octombrie 2013. 3.152 din 15 octombrie 2013. 3.152 din 15 octombrie 2013. 3.152 din 15 octombrie 2013
pentru aprobarea Procedurii de control al
statului cu privire la aplicarea unitara a
prevederilor legale privind performanta
energetica a cladirilor si inspectia sistemelor de
incalzire/climatizare - indicativ PCC 001-2013
(MO nr. 639 din 16 octombrie 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.711 din 14 octombrie 2013. 1.711 din 14 octombrie 2013. 1.711 din 14 octombrie 2013. 1.711 din 14 octombrie 2013. 1.711 din 14 octombrie 2013
privind modificarea si completarea
Instructiunilor de completare a numarului de
evidenta a platii, aprobate prin Ordinul
ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004
(MO nr. 646 din 21 octombrie 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.683 din 7 octombrie 2013. 1.683 din 7 octombrie 2013. 1.683 din 7 octombrie 2013. 1.683 din 7 octombrie 2013. 1.683 din 7 octombrie 2013
pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea
financiara a fondurilor externe nerambursabile
aferente Mecanismului financiar al Spatiului
Economic European 2009-2014 si Mecanismului
financiar norvegian 2009-2014 (MO nr. 649 din
22 octombrie 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.120 din 15 octombrie 2013. 1.120 din 15 octombrie 2013. 1.120 din 15 octombrie 2013. 1.120 din 15 octombrie 2013. 1.120 din 15 octombrie 2013

privind aprobarea Procedurii simplificate
aplicate de beneficiarii privati in cadrul
proiectelor finantate din instrumente
structurale, obiectivul “Convergenta”, precum
si in cadrul proiectelor finantate prin
mecanismele financiare SEE si norvegian pentru
atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau
lucrari (MO nr. 650 din 22 octombrie 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 2.209 din 23 octombrie 2013. 2.209 din 23 octombrie 2013. 2.209 din 23 octombrie 2013. 2.209 din 23 octombrie 2013. 2.209 din 23 octombrie 2013
privind stabilirea valorii nominale indexate a
unui tichet de masa pentru semestrul II al anului
2013 (MO nr. 657 din 25 octombrie 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 2.210 din 23 octombrie 2013. 2.210 din 23 octombrie 2013. 2.210 din 23 octombrie 2013. 2.210 din 23 octombrie 2013. 2.210 din 23 octombrie 2013
privind stabilirea valorii sumei lunare indexate
care se acorda sub forma de tichete de cresa
pentru semestrul II al anului 2013 (MO nr. 657
din 25 octombrie 2013)

 HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 4.346 din 1 septembrie. 4.346 din 1 septembrie. 4.346 din 1 septembrie. 4.346 din 1 septembrie. 4.346 din 1 septembrie
2013 2013 2013 2013 2013 privind modificarea Regulamentului de
organizare si functionare a Consiliului de
mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de
mediere nr. 5/2007 (MO nr. 657 din 25
octombrie 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3.331 din 17 octombrie 2013. 3.331 din 17 octombrie 2013. 3.331 din 17 octombrie 2013. 3.331 din 17 octombrie 2013. 3.331 din 17 octombrie 2013
pentru aprobarea Procedurii de modificare, din
oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA,
precum si a modelului si continutului unor
formulare (MO nr. 658 din 25 octombrie 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3.245 din 21 octombrie 2013. 3.245 din 21 octombrie 2013. 3.245 din 21 octombrie 2013. 3.245 din 21 octombrie 2013. 3.245 din 21 octombrie 2013
privind modificarea si completarea Ordinului
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii
regionale si administratiei publice, nr. 2.544/
2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a
Ordonantei Guvernului nr. 14/2013 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 (MO nr. 660 din
28 octombrie 2013)

 LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 277 din 24 octombrie 2013 . 277 din 24 octombrie 2013 . 277 din 24 octombrie 2013 . 277 din 24 octombrie 2013 . 277 din 24 octombrie 2013 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 52/2011
privind exercitarea unor activitati cu caracter
ocazional desfasurate de zilieri (MO nr. 661 din
29 octombrie 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013. 3.058/C din 15 octombrie 2013. 3.058/C din 15 octombrie 2013. 3.058/C din 15 octombrie 2013. 3.058/C din 15 octombrie 2013
privind modificarea si completarea
Regulamentului de organizare si functionare a
Ministerului Justitiei, aprobat prin Ordinul
ministrului justitiei nr. 120/C/2011 (MO nr. 662
din 29 octombrie 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3.361 din 24 octombrie 2013. 3.361 din 24 octombrie 2013. 3.361 din 24 octombrie 2013. 3.361 din 24 octombrie 2013. 3.361 din 24 octombrie 2013
pentru aprobarea modelului si continutului unor
formulare utilizate in certificarea platii accizelor
in cazul vehiculelor achizitionate  intracomunitar
(MO nr. 663 din 29 octombrie 2013)

 ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3.330 din 17 octombrie 2013. 3.330 din 17 octombrie 2013. 3.330 din 17 octombrie 2013. 3.330 din 17 octombrie 2013. 3.330 din 17 octombrie 2013
pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la
cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata
potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-
d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru
aprobarea modelului si continutului unor
formulare (MO nr. 664 din 30 octombrie 2013)

Acte normative publicate
în Monitorul Oficial

B R E V I A R
J UR I D I C
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• • • • • Din Maramureş

• • • • • Din străinătate

OFERTE
Producător, oferă produse

farmaceutice:
· MEDICAMENTE: Atenocor, Carbepsil,

Cordamil, Alspiron; ASpirin cardio,
Reuprofen, Salazidin, Sintenal, etc;

· SUPIMENTE ALIMENTARE: Adaptogen,
Biominerale par, unghii, Coenzima Q10,
Echinaceea Vitalis, etc. (583).

Producător, oferă produse textile
Horeca. (5614)

CERERI
Solicită materii prime pentru industria

farmaceutică. (583)

CERERI
CANADA

Firmă cu experienţă de peste 30 de
ani în domeniul coroziunii metalice, doreşte
colaborare pentru promovarea tehnologiei
anticorozivă şi de control coroziv pentru
protecţia structurilor metalice (5624)

CEHIA
Articole legate de vin (mobilier,

accesorii, pahare etc.) (5625)
FRANŢA

Adăposturi pentru grădină din lemn
de brad, grosimi de 19mm, 29 mm, 40
mm, 54 mm şi suprafaţă de 3mp până la
20mp, Lot iniţial: camion complet pentru
3 modele, cu posibilităţi de creştere la 1
camion/lună. (5617)

Firma franceză cu o  experienţă de
peste 30 de ani în domeniul distribuţiei de
produse nealimentare pentru casă şi
familie, cu o reţea de peste 380 de
magazine în Franţa şi în străinătate, solicită
veselă din ceramică; vaze din sticlă; pahare
de apă/vin cu picior. (5620)

Mic mobilier modern (măsuţe joase,
comode, mobilier pentru copii,etc.) (5620)

GERMANIA
Solicită vase de expansiune. (5621)
Solicită subproduse ale industriei berii

(drojdie de bere). (5622)
IORDANIA

Firma iordaniană specializată în
domeniul echipamentelor, soluţiilor tratare
ape reziduale, solicită sisteme/ echipamente/

soluţii tratare ape reziduale. (5615)
Unul din liderii distribuţiei de produse

din tutun şi accesorii, solicită sticlă
decorativă. (5619)

Producător de dulciuri diverse,
solicită sâmburi de nucă. (5619)

IRAK
Subcontractare construcţii: complex

studenţesc 4 clădiri cu 3 etaje, amprentă
la sol 2100 mp, locaţie: Universitatea
Salahudin, Erbi l. Materialele ş i
echipamentele sunt asigurate de contractor.
Se solicită în plus săparea unui puţ de apă;
recepţia dotată cu cafenea, sală de sport
şi 8 spaţii pentru magazine. (5616)

ISRAEL
Partenerul doreşte să contacteze

producători de medicamente. Firma
israeliană promovează diverse produse care
se introduc în ambalajele medicamentelor,

prelungindu-le durata de valabilitate (prin
absorbţia apei din aer, etc). Din discuţia
cu partenerul rezultă că firma ar putea
accepta livrarea gratuită a echipamentelor
pentru ambalarea produselor, în condiţiile
în care se convine începerea acestei
cooperari. (5623)

Firmă importatoare şi distribuitoare
de produse  alimentare, în special bio,
cunoscută pe plan local, solicită produse
alimentare: cereale pentru micul dejun
(obişnuite şi bio), covrigei, produse diverse
fără gluten, prăjituri (chec, cozonac şi
similare),  siropuri naturale, bomboane,
etc.,  supe, sosuri,  etc. (5626)

LIBAN
Companie care  activează în domeniul

importului ş i distribuţ iei de produse
alimentare, solicită import Caşcaval “tip
Edamer”.(5618)

Al doilea seminar în cadrul proiectului INTER_URBANAl doilea seminar în cadrul proiectului INTER_URBANAl doilea seminar în cadrul proiectului INTER_URBANAl doilea seminar în cadrul proiectului INTER_URBANAl doilea seminar în cadrul proiectului INTER_URBAN
CCI Maramureş a primit invitaţia de a participa la întâlnirile bilaterale România-Ucraina în cadrul proiectului

“INTER_URBAN - Bază de date transfrontalieră cu indicatori de monitorizare a  procesului de dezvoltare
durabilă în zonele Baia Mare şi Ivano Frankivsk”, proiect implementat de Asociaţia de DezvoltareAsociaţia de DezvoltareAsociaţia de DezvoltareAsociaţia de DezvoltareAsociaţia de Dezvoltare
Intercomunitara Zona Metropolitana Baia Mare,Intercomunitara Zona Metropolitana Baia Mare,Intercomunitara Zona Metropolitana Baia Mare,Intercomunitara Zona Metropolitana Baia Mare,Intercomunitara Zona Metropolitana Baia Mare, în calitate de beneficiar, şi Centrul pentruCentrul pentruCentrul pentruCentrul pentruCentrul pentru
Dezvoltare Municipală şi Regională Ivano Frankivsk, Ucraina,Dezvoltare Municipală şi Regională Ivano Frankivsk, Ucraina,Dezvoltare Municipală şi Regională Ivano Frankivsk, Ucraina,Dezvoltare Municipală şi Regională Ivano Frankivsk, Ucraina,Dezvoltare Municipală şi Regională Ivano Frankivsk, Ucraina, în calitate de partener. Proiectul
este finanţat în cadrul Programului Operaţional Comun ENPI CBC Ungaria – Slovacia - România - Ucraina 2007
– 2013, Prioritatea 4 - Sprijinirea cooperării “people to people”, Măsura 4.1 - Cooperare instituţională.

Proiectul are ca obiectiv specific definirea unui set de indicatori relevanţi în domeniile economic,
social, al protecţiei mediului şi al planificării urbane pentru a monitoriza gradul dezvoltării durabile în
cele două zone. Acest obiectiv se realizează prin organizarea a 4 ateliere de lucru şi a unei şedinţe comune
cu participare largă în vederea identificării setului de 50 de indicatori propuşi  pentru monitorizarea
dezvoltării durabile a zonei transfrontaliere Baia Mare – Ivano Frankivsk.

În acest context în data de 25 octombrie 2013 s-a desfăşurat la Ivano-Frankivsk al 2-lea seminar în cadrul
acestui proiect. Domnul Bogdan BILYK, preşedintele Centrului pentru Dezvoltare Municipală şi Regională
Ivano Frankivsk şi moderatorul seminarului a deschis seminarul prin cuvântul de bun venit adresat oaspeţilor
şi prezentarea participanţilor. Managerul de proiect Paul PECE a făcut apoi o scurtă prezentare a proiectului.

Seminarul a abordat următoarele teme:
Indicatori ai dezvoltării durabile. Monitorizarea serviciilor publice în Ivano-Frankivsk;
Mecanismul de urmărire a indicatorilor-cheie de dezvoltare economică şi socială din Ivano Frankivsk;
Formarea prognozei pentru dezvoltarea economică şi socială a oraşului Ivano-Frankivsk pentru un

an şi o perioadă mai lungă;
Indicatori privind protecţia mediului;
Indicatori privind dezvoltare economică şi socială;
Indicatori în domeniul dezvoltării sociale şi educaţie.

Activităţile ce urmează a fi implementate în continuare în cadrul proiectului urmăresc realizarea
rezultatelor estimate care să conducă la intensificarea şi adâncirea cooperării între cele 2 regiuni implicate
în proiect. Mai multe detalii pe http://www.zmbm.ro/proiecte/inter-urban.html.

Mihail MĂRĂŞESCU


