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Diagnoza situaţieiDiagnoza situaţieiDiagnoza situaţieiDiagnoza situaţieiDiagnoza situaţiei

economico-financiare aeconomico-financiare aeconomico-financiare aeconomico-financiare aeconomico-financiare a
judeţului Maramureş înjudeţului Maramureş înjudeţului Maramureş înjudeţului Maramureş înjudeţului Maramureş în

profil teritorialprofil teritorialprofil teritorialprofil teritorialprofil teritorial
a)a)a)a)a) Populaţ ia judeţuluiPopulaţ ia judeţuluiPopulaţ ia judeţuluiPopulaţ ia judeţuluiPopulaţ ia judeţului
Populaţ ia judeţuluiPopulaţ ia judeţuluiPopulaţ ia judeţuluiPopulaţ ia judeţuluiPopulaţ ia judeţului, conform

rezultatelor definitive ale
Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor
din luna octombrie 2011, a fost de
478.659 locuitori478.659 locuitori478.659 locuitori478.659 locuitori478.659 locuitori şi se află localizată
în profil teritorial astfel:

 populaţ ia urbanăpopulaţ ia urbanăpopulaţ ia urbanăpopulaţ ia urbanăpopulaţ ia urbană a fost de
275.286 locuitori (57,51%),275.286 locuitori (57,51%),275.286 locuitori (57,51%),275.286 locuitori (57,51%),275.286 locuitori (57,51%), din care
în cele 2 municipii 161.378 locuitori
(33,71%) (Baia Mare 25,85%), iar restul
în cele 11 oraşe;

 populaţia ruralăpopulaţia ruralăpopulaţia ruralăpopulaţia ruralăpopulaţia rurală a fost de 203.373203.373203.373203.373203.373
locuitori (42,49%),locuitori (42,49%),locuitori (42,49%),locuitori (42,49%),locuitori (42,49%), aflată în cele 63 de
comune.

Judeţul Maramureş are ca structuri
administrative teritoriale 2 municipii, Baia
Mare şi Sighetu Marmaţiei, 11 oraşe şi
63 de comune.

Maramureşul de EstMaramureşul de EstMaramureşul de EstMaramureşul de EstMaramureşul de Est – Istoric –
cuprinde: municipiul Sighetu Marmaţiei,
oraşele: Borşa, Vişeu de Sus,
Dragomireşti, Săliştea de Sus şi 31 de
comune care au împreună 200.273200.273200.273200.273200.273
locuitori (41,84%)locuitori (41,84%)locuitori (41,84%)locuitori (41,84%)locuitori (41,84%) din populaţia
judeţului. În această zonă se află numai
2.926 de firme (24,47%)2.926 de firme (24,47%)2.926 de firme (24,47%)2.926 de firme (24,47%)2.926 de firme (24,47%) din totalul
firmelor judeţului.

Maramureşul de VestMaramureşul de VestMaramureşul de VestMaramureşul de VestMaramureşul de Vest cuprinde
municipiul Baia Mare, oraşele: Baia Sprie,
Cavnic, Tăuţii Măgherăuş, Seini, Ulmeni,
Târgu Lăpuş, Şomcuta Mare şi 32 de
comune, cu o populaţie de 278.386278.386278.386278.386278.386
locuitori (58,16%)locuitori (58,16%)locuitori (58,16%)locuitori (58,16%)locuitori (58,16%) se află 9.030 firme9.030 firme9.030 firme9.030 firme9.030 firme

Lansare carteLansare carteLansare carteLansare carteLansare carte
Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Maramureş

File de istorie 1850-2010
În data de 19 decembrie 201319 decembrie 201319 decembrie 201319 decembrie 201319 decembrie 2013, la Centrul de

Instruire şi Marketing al CCI Maramureş, a avut loc
lansarea Cărţii „Camera de Comerţ şi Industrie „Camera de Comerţ şi Industrie „Camera de Comerţ şi Industrie „Camera de Comerţ şi Industrie „Camera de Comerţ şi Industrie
Maramureş – File de istorie 1850-2010”Maramureş – File de istorie 1850-2010”Maramureş – File de istorie 1850-2010”Maramureş – File de istorie 1850-2010”Maramureş – File de istorie 1850-2010”,
având ca şi autor şi coordonator pe dl Gheorgheautor şi coordonator pe dl Gheorgheautor şi coordonator pe dl Gheorgheautor şi coordonator pe dl Gheorgheautor şi coordonator pe dl Gheorghe
Marcaş , preşedinte CCI Maramureş .Marcaş , preşedinte CCI Maramureş .Marcaş , preşedinte CCI Maramureş .Marcaş , preşedinte CCI Maramureş .Marcaş , preşedinte CCI Maramureş .

"România, până la actul Marii Uniri de la 1
Decembrie 1918, a fost divizată din punct de vedere
statal şi administrativ-teritorial în două părţi. O
parte extracarpatică, cunoscută ca „Principatele
Române”, născută prin Unirea dintre Moldova şi Ţara
Românească la 24 ianuarie 1859. Din 14 martie
1881 devine „Regatul României”, iar cealaltă
componentă, cunoscută sub genericul „Transilvania”,
cucerită şi stăpânită vremelnic, se afla în componenţa
Regatului Ungariei. Prin actul Marii Uniri, Transilvania
revine la patria mamă, România, alături de Bucovina,
Banat şi Basarabia. După acest act istoric, vom trata
România, în conformitate cu Constituţia sa, ca pe un
„stat naţional, suveran, independent, unitar şi
indivizibil”.

Această stare de fapt ne-a impus să tratăm şi noi
Istoria Camerelor de Comerţ şi Industrie din România
şi pe cea a judeţului Maramureş, de-a lungul existenţei
lor, în noua poziţionare istorică, geopolitică şi
geografic-administrativă.

Istoria Camerei noastre începe cu 18 martie 1850,
când Împăratul Franz Josef semnează actul de naştere
al Camerelor de Comerţ din Imperiul Austro-Ungar.
Comitatul Maramureş, aflat în spaţiul administrativ
al imperiului (între anii 1850-1918) şi în cel eliberat
de sub ocupaţie (1918-1924), nu a avut o cameră de
sine stătătoare. Astfel, activitatea camerală a
Comitatului Maramureş a fost alipită, în perioada
mai-decembrie 1850, celei din Comitatul Kosice, iar
din decembrie 1850 până în anul 1924, a funcţionat
în cadrul CCI Debrecen.

Soarta a făcut ca, în continuare, CCI a judeţului
Maramureş, în perioada 1924-1947, să nu i se acorde
dreptul de a funcţiona cu statut de sine stătător, din
motive pe care cititorul le va desluşi prin parcurgerea
paginilor dedicate în cartea de faţă acestei perioade.

Soarta Camerei judeţene a făcut ca, timp de un
secol, să nu aibă autonomie, deci să nu fie de sine
stătătoare, mai ales din cauza unor neînţelegeri
între componenta mediului de afaceri din interiorul
său, cât şi a celora din mediul politic-administrativ
de la nivelul judeţului.

Astfel, odată cu aplicarea Decretului nr. 1450/
1925, judeţele Maramureş şi Satu Mare au fost alipite,
temporar, la CCI Bihor. Cele trei entităţi, sub această
formă, au convieţuit până în anul 1926, când CCI
din Satu Mare şi-a primit autonomia. Judeţul
Maramureş a rămas pe mai departe fără această
instituţie, fiind alipită la CCI Satu Mare, până în
anul 1974, când, prin hotărâri centrale a avut loc
desfiinţarea tuturor Camerelor din România şi
transformarea lor în Direcţii camerale judeţene.

În 18 septembrie 1990, în Adunarea generală de
constituire, s-a hotărât ca, în temeiului Decretului-
Lege nr. 139/13 mai 1990, să se înfiinţeze o Cameră,
conformă cu legea şi recunoscută de Guvernul
României, prin HG nr. 799/1990, sub denumirea de
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A JUDEŢULUI
MARAMUREŞ.

Astfel, începe cu adevărat istoria şi misiunea,
conformă cu legea, a primei Camere maramureşene
de sine stătătoare, cu destin şi hotărâri proprii.

Ca urmare, prin parcurgerea paginilor scrise de
către autor, de colaboratori şi invitaţi ai
coordonatorului de carte, cititorul va cunoaşte, în
detaliu, istoria CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A
JUDEŢULUI MARAMUREŞ, în mod deosebit cea cuprinsă
între anii 1990-2010."
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(75,53%) (75,53%) (75,53%) (75,53%) (75,53%) din totalul firmelor maramureşene
care au raportat bilanţuri.

b )b )b )b )b ) Gradul de încărcare cu societăţ iGradul de încărcare cu societăţ iGradul de încărcare cu societăţ iGradul de încărcare cu societăţ iGradul de încărcare cu societăţ i
comerc ia lecomerc ia lecomerc ia lecomerc ia lecomerc ia le

Gradul de încărcare cu societăţi comerciale
reprezintă numărul de societăţi raportat la
10.000 locuitori.

Astfel, mediile pe judeţ şi zone, în 2012 au
fost de:

 media pe judeţmedia pe judeţmedia pe judeţmedia pe judeţmedia pe judeţ a fost de 249,78 firme/
10.000 locuitori, în scădere cu 12,05 firme la
10.000 locuitori faţă de 2011;

 media pe zona Maramureşul demedia pe zona Maramureşul demedia pe zona Maramureşul demedia pe zona Maramureşul demedia pe zona Maramureşul de
VestVestVestVestVest a fost de 324,37 firme/10.000 locuitori,
cu o scădere de 21,00 firme la 10.000 locuitori
faţă de 2011;

 media pe zona Maramureşul de Estmedia pe zona Maramureşul de Estmedia pe zona Maramureşul de Estmedia pe zona Maramureşul de Estmedia pe zona Maramureşul de Est
a fost de 146,10 firme/10.000 locuitori, cu o
scădere de aproximat 1,79 firme la 10.000
de locuitori;

 media pe zona urbanămedia pe zona urbanămedia pe zona urbanămedia pe zona urbanămedia pe zona urbană a judeţului a
fost de 359,19 firme/10.000 locuitori;

 media în mediul ruralmedia în mediul ruralmedia în mediul ruralmedia în mediul ruralmedia în mediul rural al judeţului a
fost de 101,69 firme/10.000 locuitori;

 municipiul Baia Maremunicipiul Baia Maremunicipiul Baia Maremunicipiul Baia Maremunicipiul Baia Mare are 538,64
firme/10.000 locuitori, în scădere cu 59,32
firme la 10.000 locuitori;

 municipiul Sighetu Marmaţieimunicipiul Sighetu Marmaţieimunicipiul Sighetu Marmaţieimunicipiul Sighetu Marmaţieimunicipiul Sighetu Marmaţiei are
263,28 firme/10.000 locuitori

Datele de mai sus ne conduc la următoarele
concluzii:

 În privinţa existenţei densităţii de
societăţi comerciale între cele două zone ale
judeţului, zona Maramureşul de VestMaramureşul de VestMaramureşul de VestMaramureşul de VestMaramureşul de Vest cu
324,37 firme/10.000 locuitori are mai mult
cu 74,59 firme/10.000 locuitori faţă de media
judeţului şi cu 178,27 firme/10.000 de
locuitori faţă de zona Maramureş de est -Maramureş de est -Maramureş de est -Maramureş de est -Maramureş de est -
istoricistoricistoricistoricistoric;

 aceeaşi diferenţă, dar mult mai
accentuată, există între numărul de societăţi
comerciale din zona urbanăzona urbanăzona urbanăzona urbanăzona urbană, care este de
359,19 firme/10.000 locuitori şi zona ruralăzona ruralăzona ruralăzona ruralăzona rurală
care are numai 101,69 firme/10.000 locuitori,
cu o diferenţă de 257,50 firme la 10.000
locuitori

 în cazul celor două municipii numărul de
societăţi comerciale la 10.000 locuitori este:
municipiul Baia Maremunicipiul Baia Maremunicipiul Baia Maremunicipiul Baia Maremunicipiul Baia Mare având 538,64 firme/
10.000 locuitori, mai mult cu 275,36 firme/
10.000 locuitori faţă de municipiul Sighetumunicipiul Sighetumunicipiul Sighetumunicipiul Sighetumunicipiul Sighetu
Marma ţ ie iMarma ţ ie iMarma ţ ie iMarma ţ ie iMarma ţ ie i.

Aceste aglomerări de firme, diferite între
vestul şi estul judeţului, dintre zonele urbane
şi cele rurale, ne conduc nemijlocit la
concluzia care confirmă că, dezvoltarea
diferenţiată şi disproporţionată a economiei

şi a resurselor umane, materiale şi financiare
proprii, a localităţilor din aceste zone, stau la
baza efectelor negative, economice şi sociale,
care determină nemulţumiri justificate în
rândul locuitorilor aflaţi în zonele în
continuare defavorizate ale judeţului –
Maramureşul istoric şi localităţile rurale.

Numărul de firme/ 10.000 locuitori a scăzut
nesemnificativ (cu sub 2%) în zona de est iar
în zona de vest media a scăzut cu 11,00%, iar
în mediul rural a crescut cu 4,12% faţă de
mediul urban unde a scăzut cu 28,51%.

c )c )c )c )c ) Contribuţ ia fiecărei zone laContribuţ ia fiecărei zone laContribuţ ia fiecărei zone laContribuţ ia fiecărei zone laContribuţ ia fiecărei zone la
rezultatele judeţuluirezultatele judeţuluirezultatele judeţuluirezultatele judeţuluirezultatele judeţului

Situaţia economico-financiară pe cele două
zone – Maramureşul de Est şi Maramureşul
de Vest – raportată la realizările pe întreg
judeţul, se prezintă astfel:

Maramureşul de Est – istoricMaramureşul de Est – istoricMaramureşul de Est – istoricMaramureşul de Est – istoricMaramureşul de Est – istoric – a
realizat o cifră de afaceri de 1.860,51 mil lei
(16,35%), un profit brut de 90,78 mil. lei
(15,46%) şi pierderi în sumă totală de 32,94
mil. lei (10,24%) cu un personal angajat de
14.671 salariaţi (20,57%). Productivitatea
muncii a fost de 126,82 mii lei/salariat.

Maramureşul de VestMaramureşul de VestMaramureşul de VestMaramureşul de VestMaramureşul de Vest a realizat cifra
de afaceri de 9.516,10 mil. lei (83,65%), un
profit brut de 496,52 mil. lei (84,54%), pierderi
de 288,70 mil. lei (89,76%) şi salariaţi 56.653
angajaţi (79,43%). Productivitatea muncii a
fost de 167,97 mii lei/salariat.

d )d )d )d )d ) Indicatorii economico-financiariIndicatorii economico-financiariIndicatorii economico-financiariIndicatorii economico-financiariIndicatorii economico-financiari
pe medii Urban - Ruralpe medii Urban - Ruralpe medii Urban - Ruralpe medii Urban - Ruralpe medii Urban - Rural

Analizând principalii indicatorii economico-
financiari în profil teritorial – localităţi din
mediul urban – constatăm următoarele:

Cifra de afaceri Cifra de afaceri Cifra de afaceri Cifra de afaceri Cifra de afaceri în zona urbanăzona urbanăzona urbanăzona urbanăzona urbană a fost
9.055,11 mil. lei (79,59% din totalul
înregistrat la nivelul judeţului), din care se
distanţează Baia Mare cu 6.368,90 mil. lei
(55,98%), urmând Sighetu Marmaţiei cu
7,45%, Târgu Lăpuş cu 3,56%, Vişeu de Sus
cu 2,70%, Tăuţii Măgherăuş cu 2,44%, Baia
Sprie cu 2,30%, Borşa cu 2,29%, şi Seini cu
1,23%. Restul oraşelor au fiecare o
contribuţie cuprinsă între 0,61% Ulmeni şi
0,07% Dragomireşti.

Analizând principalii indicatorii economico-
financiari în profil teritorial – localităţi din
mediul rural – constatăm următoarele:

 Cifra de afaceri Cifra de afaceri Cifra de afaceri Cifra de afaceri Cifra de afaceri în  zona rurală zona rurală zona rurală zona rurală zona rurală pe
total judeţ raportată în bilanţuri a fost de
2.321,50 mil. lei (20,41% din total judeţ). Din
cele 63 de comune se remarcă cu rezultate de
excepţie comunele limitrofe oraşelor şi
municipiilor şi în mod deosebit cele care printr-
o politică chibzuită a consiliilor locale şi a
primarilor s-au orientat pentru atragerea de
investitori străini sau autohtoni oferindu-le

diferite facilităţi. Pe primul loc se află comuna
Fărcaşa în care se realizează o cifră de afaceri
de 873,39 mil. lei (7,68% din cifra totală a
judeţului), urmată în ordine descrescătoare
de comuna Recea cu 452,30 mil. lei (3,98%),
Dumbrăviţa cu 171,09 mil. lei (1,50%),
Satulung cu 96,86 mil. lei (0,85%), Moisei cu
78,13 mil. lei (0,69%), Ardusat cu 58,05 mil.lei
(0,51%)

Profitul brutProfitul brutProfitul brutProfitul brutProfitul brut realizat de firme în profil
teritorial se prezintă astfel:

În zona urbanăÎn zona urbanăÎn zona urbanăÎn zona urbanăÎn zona urbană s-au realizat 456,17 mil.
lei (77,67%) din profitul total realizat în judeţ,
din care municipiul Baia Mare deţine 317,78
mil. lei (54,11% din profitul realizat la nivelul
judeţului). Urmează municipiul Sighetu
Marmaţiei care deţine 7,82%. Restul oraşelor
– 11 la număr – deţin împreună 15,74% din
care se pe primele poziţii sunt Tăuţii-
Măgherăuş cu 4,15%, Baia Sprie cu 2,53% şi
Borşa cu 2,39%.

În zonă ruralăÎn zonă ruralăÎn zonă ruralăÎn zonă ruralăÎn zonă rurală profitul brutprofitul brutprofitul brutprofitul brutprofitul brut realizat
pe total judeţ a fost de 131,13 mil. lei
(22,33%). Firmele din comuna Fărcaşa au
realizat 44,41 mil. lei (7,57% din profitul total
al judeţului), comuna Dumbrăviţa 40,53 mil.
lei (6,90%), comuna Recea 15,17 mil. lei
(2,59%), Moisei 4,56 mil. lei (0,78%) şi Mireşu
Mare cu 2,19 mil. lei (0,37%).

În zona urbanăzona urbanăzona urbanăzona urbanăzona urbană pierderilepierderilepierderilepierderilepierderile înregistrate
au fost de 274,95 mil. lei (85,48%), din care
municipiul Baia Mare deţine 233,64 mil. lei
(72,64%) din pierderile înregistrate la nivelul
judeţului. Celelalte unităţi urbane
înregistrează diferenţa de 41,31 mil. lei
(12,84%), din care 9,85 mil. lei (3,06%)
municipiul Sighetu Marmaţiei.

PierderilePierderilePierderilePierderilePierderile înregistrate în firmele din
zona ruralăzona ruralăzona ruralăzona ruralăzona rurală au fost de 14,52% din totalul
înregistrat al judeţului.

Numărul salariaţ i lorNumărul salariaţ i lorNumărul salariaţ i lorNumărul salariaţ i lorNumărul salariaţ ilor raportaţi şi
localizaţi în zona urbanăzona urbanăzona urbanăzona urbanăzona urbană a fost de 61.368
salariaţi, reprezentând 86,04% din totalul
salariaţilor înregistraţi în bilanţurile firmelor
din judeţ. În municipiul Baia Mare numărul
de salariaţi este de 41.568, respectiv 58,28%
din totalul judeţului. În municipiul Sighetu
Marmaţiei au fost raportaţi în bilanţurile pe
anul 2012 un număr de 7.257 salariaţi
(10,17%). În cele 11 oraşe numărul de salariaţi
este de 12.543, adică 17,59% din angajaţii
din judeţ. Oraşe care au reprezentare mai
semnificativă a numărului de salariaţi sunt:
Târgu Lăpuş cu 3,59%, Baia Sprie cu 3,01 %,
Borşa cu 2,93%, şi Vişeu de Sus cu 2,80%.

În zona rurală zona rurală zona rurală zona rurală zona rurală au lucrat 9.956 salariaţi

Continuare în pag. a  5-a
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Seminar AJUTOR DE MINIMISSeminar AJUTOR DE MINIMISSeminar AJUTOR DE MINIMISSeminar AJUTOR DE MINIMISSeminar AJUTOR DE MINIMIS
CCI Maramureş se preocupă permanent pentru diseminarea

informaţiilor referitoare la programele de finanţare naţionale şi
internaţionale.

OTIMMC Cluj funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei
publice, are personalitate juridică şi este subordonat Ministerului
Economiei. OTIMMC Cluj
gestionează Programele cu
finanţare nerambursabilă de la
Bugetul de Stat destinate sectorului
IMM şi are arondate cele şase
judeţe din Regiunea Nord-Vest:
Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj,
Maramureş, Satu-Mare şi Sălaj.
Din punct de vedere al absorbţiei
fondurilor guvernamentale, de a
căror implementare este
responsabilă, această instituţie este
pe primul loc la nivel naţional,
absorbind în anul 2013, 30% din bugetul total alocat acestor programe.
Cu toate acestea există mari diferenţe între sumele absorbite la nivelul
judeţelor arondate, judeţul Maramureş numărându-se printre cele cu
un grad scăzut de absorbţie.

În acest context, CCI Maramureş şi OTIMMC Cluj au considerat
oportună organizarea unei întâlniri cu mediul de afaceri
maramureşean pentru diseminarea informaţiilor referitoare la
programele naţionale şi în special la Schema de ajutor de minimis
– HG 274/2013 derulată prin OTIMMC – uri, schemă care se
preconizează a fi lansată în 15 ianuarie 2014. Astfel, marţi 17 decembrie
2013, ora 11.00, la Centrul de Instruire şi Marketing al CCI
Maramureş a avut loc întâlnirea cu reprezentanţii IMM-urilor
maramureşene.

Din partea OTIMMC Cluj au fost prezenţi la întâlnire D-nul Mircea
Mihestean, Sef OTIMMC Cluj şi D-nele Monica Rus şi Angela Suteu –
consilieri în cadrul Unităţii de implementare a HG 274/2013.

În cadrul întâlnirii D-nul Mircea Mihestean a prezentat informaţii
referitoare la condiţiile de accesare şi implementare a Schemei de
ajutor de minimis. Pe scurt, acestea se referă la următoarele
aspecte:

Beneficiari eligibili: întreprinderile înregistrate potrivit prevederilor
Legii 31/1990 şi Legii 1/2005 care sunt încadrate în categoria IMM-urilor
conform Legii 346/2004.

Buget: 500 milioane lei; 250 mil lei – 2014 şi 250 mil lei - 2015
Valoarea alocaţiei financiare nerambursabile: 100.000 EUR;

ajutor financiar nerambursabil
90%; TVA – neeligibil

Numărul estimat de IMM- uri
beneficiare de ajutor de minimis
este: 1111

Condiţii de eligibilitate:
· Înfiinţare conform Legii 31/1990

şi a Legii 1/2005;
· Au cel puţin 1 an calendaristic de

la înfiinţare la data completării on-
line a formularului de înscriere şi
codul CAEN pentru care solicită
finanţare este autorizat, cu cel puţin

3 luni înaintea datei completării on-line a formularului de înscriere;
· Nu au primit ajutoare de minimis care depăşesc 200.000 euro pe o

perioada de 3 ani fiscali consecutivi (anul fiscal în curs şi doi ani anteriori);
· Prezintă un Plan de Investiţii;
· Prezintă un angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă

(cele existente la data înregistrării cererii de acord de principiu + cele
nou create prin proiect);

· Nu înregistrează debite restante la bugetul general consolidat şi
bugetele locale;

· Nu intră în categoria “întreprinderilor în dificultate”.
Cheltuielile eligibile:
· realizarea / achiziţia de construcţii cu scop industrial;
· echipamente tehnologice - maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;
· aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;
·  mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii

întreprinderii;
· echipamente IT.
La seminar au participat reprezentanţi ai IMM-urilor maramureşene

care, în urma discuţiilor purtate, şi-au clarificat multe probleme
referitoare la această schemă de ajutor financiar guvernamental.

În luna decembrie reprezentanţ i iÎn luna decembrie reprezentanţ i iÎn luna decembrie reprezentanţ i iÎn luna decembrie reprezentanţ i iÎn luna decembrie reprezentanţ i i
Camerei de Comer ţ ş i  Industr ieCamerei de Comer ţ ş i  Industr ieCamerei de Comer ţ ş i  Industr ieCamerei de Comer ţ ş i  Industr ieCamerei de Comer ţ ş i  Industr ie
Maramureş au part icipat la invitaţ iaMaramureş au part icipat la invitaţ iaMaramureş au part icipat la invitaţ iaMaramureş au part icipat la invitaţ iaMaramureş au part icipat la invitaţ ia
CCI Borsod-Abauj -Zemplen laCCI Borsod-Abauj -Zemplen laCCI Borsod-Abauj -Zemplen laCCI Borsod-Abauj -Zemplen laCCI Borsod-Abauj -Zemplen la
evenimentul dedicat aniversării a 20evenimentul dedicat aniversării a 20evenimentul dedicat aniversării a 20evenimentul dedicat aniversării a 20evenimentul dedicat aniversării a 20
de ani de la constituirea Asociaţ ieide ani de la constituirea Asociaţ ieide ani de la constituirea Asociaţ ieide ani de la constituirea Asociaţ ieide ani de la constituirea Asociaţ iei
Camerelor de Comer ţ ş i  Industr ieCamerelor de Comer ţ ş i  Industr ieCamerelor de Comer ţ ş i  Industr ieCamerelor de Comer ţ ş i  Industr ieCamerelor de Comer ţ ş i  Industr ie
din Euroregiunea Carpatică .din Euroregiunea Carpatică .din Euroregiunea Carpatică .din Euroregiunea Carpatică .din Euroregiunea Carpatică .

Cu această ocaz ie au înmânatCu această ocaz ie au înmânatCu această ocaz ie au înmânatCu această ocaz ie au înmânatCu această ocaz ie au înmânat
preşedintelu i  CCI din Miskolc dinpreşedintelu i  CCI din Miskolc dinpreşedintelu i  CCI din Miskolc dinpreşedintelu i  CCI din Miskolc dinpreşedintelu i  CCI din Miskolc din
partea preşedintelui CCI Maramureşpartea preşedintelui CCI Maramureşpartea preşedintelui CCI Maramureşpartea preşedintelui CCI Maramureşpartea preşedintelui CCI Maramureş
o diplomă pentru iniţiativa constituiriio diplomă pentru iniţiativa constituiriio diplomă pentru iniţiativa constituiriio diplomă pentru iniţiativa constituiriio diplomă pentru iniţiativa constituirii
Asociaţ iei .Asociaţ iei .Asociaţ iei .Asociaţ iei .Asociaţ iei .

Evenimentul de la Miskolc a maiEvenimentul de la Miskolc a maiEvenimentul de la Miskolc a maiEvenimentul de la Miskolc a maiEvenimentul de la Miskolc a mai
cuprins ş i o acţ iune de parteneriatcuprins ş i o acţ iune de parteneriatcuprins ş i o acţ iune de parteneriatcuprins ş i o acţ iune de parteneriatcuprins ş i o acţ iune de parteneriat
comercial internaţional şi o serie decomercial internaţional şi o serie decomercial internaţional şi o serie decomercial internaţional şi o serie decomercial internaţional şi o serie de
viz i te la f i rme reprezentat ive dinv iz i te la f i rme reprezentat ive dinv iz i te la f i rme reprezentat ive dinv iz i te la f i rme reprezentat ive dinv iz i te la f i rme reprezentat ive din
regiune.regiune.regiune.regiune.regiune.

Aniversarea a 20 de ani de la constituirea
Asociaţiei Camerelor de Comerţ şi Industrie din

Euroregiunea Carpatică
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Expo "Fabricat în Maramureş"Expo "Fabricat în Maramureş"Expo "Fabricat în Maramureş"Expo "Fabricat în Maramureş"Expo "Fabricat în Maramureş"
Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş

a organizat în perioada 7-9 noiembrie 2013,
ediţia I a expoziţiei
„FABRICAT ÎN MARAMUREŞ”„FABRICAT ÎN MARAMUREŞ”„FABRICAT ÎN MARAMUREŞ”„FABRICAT ÎN MARAMUREŞ”„FABRICAT ÎN MARAMUREŞ”- ediţia Iediţia Iediţia Iediţia Iediţia I
manifestarea având loc în cadrul
evenimentului  dedicat firmelor
Maramureşene
„ZILELE FIRMELOR MARAMUREŞENE”„ZILELE FIRMELOR MARAMUREŞENE”„ZILELE FIRMELOR MARAMUREŞENE”„ZILELE FIRMELOR MARAMUREŞENE”„ZILELE FIRMELOR MARAMUREŞENE”

- ediţia I.ediţia I.ediţia I.ediţia I.ediţia I.
Manifestarea expoziţională a fost locul

unde produsele şi serviciile realizate de cele
mai bune firme maramureşene au fost
etalate pentru a putea fi cunoscut
potenţialul firmelor maramureşene .

Expoziţia a fost un element focusat al
evenimentului Zilele Firmelor
Maramureşene ediţia I, care să arate
maramureşenilor, oamenilor politici,
administraţiei locale altor operatori
economici produsele/ serviciile realizate în
Maramureş cu vânzare pe piaţa locală,
naţională şi internaţională.

Mulţumim expozanţilor care au expus în
cadrul acestei prime ediţii, şi care au
prezentat economia reală din judeţul
Maramureş care este susţinătoarea
dezvoltării economice a judeţului.

4 K SERVICES SRL4 K SERVICES SRL4 K SERVICES SRL4 K SERVICES SRL4 K SERVICES SRL - Fabricarea altor
echipamente electrice - Baia Mare, Str.
Splaiul Republicii nr. 59A, 0262-215111,
www.4kservices.ro

ADISS SAADISS SAADISS SAADISS SAADISS SA - Fabricarea altor maşini şi
utilaje de utilizare generală - Tautii-
Magheraus, Str. 66 nr 16, 0262-217008,
www.adiss.ro

ARAMIS INVEST SRLARAMIS INVEST SRLARAMIS INVEST SRLARAMIS INVEST SRLARAMIS INVEST SRL- Fabricarea de
mobilă - Baia Mare, str. Speranţei nr. 3,
0262-220777

C.M.C SRLC.M.C SRLC.M.C SRLC.M.C SRLC.M.C SRL- Tăierea, fasonarea si finisarea
pietrei – Cărbunari, Str. Principala nr.1,
0262-299696, www.cmc.ro

CALITATEA SRLCALITATEA SRLCALITATEA SRLCALITATEA SRLCALITATEA SRL - Fabricarea produselor
lactate – Merişor, Str. Principala nr. 70,
0262-293521

CONFSTAR SACONFSTAR SACONFSTAR SACONFSTAR SACONFSTAR SA - Fabricarea altor articole
de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Baia Mare B-dul Republicii nr. 2, 0262-
219776, www.confstar.ro

DIANY-COM SRLDIANY-COM SRLDIANY-COM SRLDIANY-COM SRLDIANY-COM SRL - Fabricarea produselor
lactate – Recea, Str. Primariei nr.8, 0262-
287127

EATON ELECTRO PRODUCŢ IE SRLEATON ELECTRO PRODUCŢ IE SRLEATON ELECTRO PRODUCŢ IE SRLEATON ELECTRO PRODUCŢ IE SRLEATON ELECTRO PRODUCŢ IE SRL-
Fabricarea motoarelor electrice,
generatoarelor şi transformatoarelor
electrice şi a aparatelor de distribuţie şi

control a electricităţii – Sârbi, Str.
Independentei nr.8, 0262-207500,
www.eaton.ro

ELECTRO SISTEM SRLELECTRO SISTEM SRLELECTRO SISTEM SRLELECTRO SISTEM SRLELECTRO SISTEM SRL - Fabricarea
motoarelor electrice, generatoarelor şi
transformatoarelor electrice si a aparatelor
de distribuţie şi control a electricităţii -
Baia Mare, Str. 8 Martie nr. 4B, 0262-
213581, www.electro-sistem.ro

EPUROM SAEPUROM SAEPUROM SAEPUROM SAEPUROM SA - Fabricarea altor maşini şi
utilaje de utilizare generală - Baia Mare,
Str. Oltului nr. 15, 0262-212140, 0262-
212141, www.epurom.ro

FERMA ZOOTEHNICA SRLFERMA ZOOTEHNICA SRLFERMA ZOOTEHNICA SRLFERMA ZOOTEHNICA SRLFERMA ZOOTEHNICA SRL - Producţia,
prelucrarea şi conservarea cârnii şi a
produselor din carne - Baia Mare, Str.
Depozitelor nr.5, 0262-223190

ITALSOFA ROMANIA SRLITALSOFA ROMANIA SRLITALSOFA ROMANIA SRLITALSOFA ROMANIA SRLITALSOFA ROMANIA SRL - Fabricarea
de mobilă - Baia Mare, B-dul Unirii nr. 40,
0262-207001, www.italsofaromania.ro

MOBAM SAMOBAM SAMOBAM SAMOBAM SAMOBAM SA - Fabricarea de mobila - Baia
Mare, B-dul Unirii nr. 21, 0262-277258,
www.mobam.ro

PLIMOB SAPLIMOB SAPLIMOB SAPLIMOB SAPLIMOB SA- Fabricarea de mobila -
Sighetu Marmaţiei, Str. Garii, nr.2, 0262-
312863, www.plimob.ro

POLICHIM SRLPOLICHIM SRLPOLICHIM SRLPOLICHIM SRLPOLICHIM SRL Fabricarea vopselelor,
lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor
– Sasar, Str. Sub Dura nr. 1, 0744-640734

PRIMATECH SRLPRIMATECH SRLPRIMATECH SRLPRIMATECH SRLPRIMATECH SRL - Fabricarea de
echipamente de măsură, verificare, control
şi navigaţie; producţia de ceasuri - Baia
Mare, Str. Avram Iancu nr. 29, 0262-
218384, 0262-250389, www.primatech.ro

SALAMANDRA PLUS SRLSALAMANDRA PLUS SRLSALAMANDRA PLUS SRLSALAMANDRA PLUS SRLSALAMANDRA PLUS SRL - Producţia,
prelucrarea şi conservarea cârnii şi a
produselor din carne - Baia Sprie, Str.
Caramizilor nr. 55A, 0262-212134,
www.salplus.ro

SCHEIP & CO SRLSCHEIP & CO SRLSCHEIP & CO SRLSCHEIP & CO SRLSCHEIP & CO SRL - Fabricarea
celulozei, hârtiei şi cartonului - Baia Mare ,
Str. Electrolizei nr. 2, 0262-212388

SISTEM GRUP IMPEX SRLSISTEM GRUP IMPEX SRLSISTEM GRUP IMPEX SRLSISTEM GRUP IMPEX SRLSISTEM GRUP IMPEX SRL- Producţia
de rezervoare, cisterne şi containere
metalice; producţia de radiatoare si cazane
pentru încălzire centrală - Baia Mare, Str. 8
Martie nr. 4, 0262-212700,
www.sistemgrup.ro

VÎRSTEANA SERV SRLVÎRSTEANA SERV SRLVÎRSTEANA SERV SRLVÎRSTEANA SERV SRLVÎRSTEANA SERV SRL - Fabricarea de
mobilă - Sighetu Marmatiei, Str. Sugau nr.
71, 0262-330321, www.virsteana.ro

WEIDMÜLLER INTERFACE ROMANIAWEIDMÜLLER INTERFACE ROMANIAWEIDMÜLLER INTERFACE ROMANIAWEIDMÜLLER INTERFACE ROMANIAWEIDMÜLLER INTERFACE ROMANIA
SRLSRLSRLSRLSRL - Fabricarea altor echipamente electrice
- Tăuţii-Măgherauş, Str. 66 nr. 8, 0262-
205400, weidmueller.ro
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(13,96%) din totalul judeţului. Au fost
localităţi comunale care au avut salariaţi
angajaţi în firmele din comună cu mult peste
unele oraşe. În comuna Fărcaşa 2.050 salariaţi
(2,87%) lucrau în cele 58 de firme; în comuna
Recea, în cele 199 de firme au lucrat 1.650
salariaţi (2,31%); în comuna Dumbrăviţa au
lucrat 643 angajaţi (0,90%) în 51 de firme, în
Moisei 549 angajaţi în 161 firme (0,77%); iar
în comuna Satulung, în cele 68 de firme, au
lucrat 435 salariaţi (0,61%).

Productivitatea muncii în zona urbană a
fost de 147,55 mii lei/salariat, iar în zona
rurală de 233,18 mii lei/salariat.

* * *
Anul 2012 „s-a materializat” prin

următoarele faţă de 2011:
- numărul firmelor active a scăzut cu 122

(1,01%)
- cifra de afaceri a crescut cu 448,57 mil.

lei (4,10%);
- profitul la nivelul judeţului a crescut cu

76,36 mil. lei (14,95%)
- pierderile au scăzut cu 34,20 mil. lei

(9,61%)
- variaţia numărului de salariaţi este de

0,76% în plus faţă de 2011 (536 salariaţi)
- productivitatea muncii a crescut de la

154,38 mii lei/ salariat la 159,51 mii lei/
salariat (3,32%)

Evoluţia indicatorilor pe domenii deEvoluţia indicatorilor pe domenii deEvoluţia indicatorilor pe domenii deEvoluţia indicatorilor pe domenii deEvoluţia indicatorilor pe domenii de
activitaactivitaactivitaactivitaactivitate se prezintă astfel:

- A crescut numărul de firmenumărul de firmenumărul de firmenumărul de firmenumărul de firme în
transporturi cu 16 (1,42%) şi a scăzut în
domeniile: comerţ cu 102 (2,80%), construcţii
cu 25 (1,37%) şi turism cu 21 (2,75%) şi În
celelalte domenii variaţiile ca număr de firme
sunt sub 10, în plus sau în minus.

- Faţă de 2011 cifra de afacericifra de afacericifra de afacericifra de afacericifra de afaceri a crescut
după cum urmează: în industrie cu 231,40
mil.lei (5,97%) – creştere totală cumulată din
creşterea în industria lemnului şi a mobilei
cu 250,11 mil.lei (12,23%) şi în industrie
extractivă şi prelucrătoare cu 14,37 mil.lei
(1,29%) şi scăderea în industria alimentară
cu 20,84 mil.lei (3,90%) şi în industria uşoară
cu 12,23 mil. lei (6,72%) -, în servicii cu 168,94
mil. lei (20,76%), în comerţ cu 90,35 mil.lei
(30,05%), în transporturi cu 85,79 mil. lei
(12,26%), agricultură, pescuit, piscicultură cu
15,34 mil. lei (11,55%) şi turism cu 14,63 mil.
lei (10,76%). Cifra de afaceri a scăzut în
construcţii cu 102,96 mil.lei (9,26%) şi în
cercetare, dezvoltare şi high-tech cu 54,91
mil. lei (4,60%).

- Faţă de 2011, profitulprofitulprofitulprofitulprofitul a crescut în:

industrie cu 30,86 mil.lei (16,79%) – creştere
înregistrată în toate industriile cu excepţia
industriei uşoare unde variaţia este în jos cu
0,07%, deci nesemnificativă -, servicii cu
30,26 mil.lei (38,49%), cercetare, dezvoltare
şi high-tech cu 7,50 mil. lei (12,27%), comerţ
cu 7,72 mil. lei (7,07%), transporturi cu 6,08
mil.lei (24,33%) turism cu 1,89 mil. lei
(60,53%) şi agricultură, pescuit, piscicultură
cu 1,23 mil. lei (40,26%). Scăderea ale
profitului s-a înregistrat doar în construcţii,
cu 8,17 mil.lei (13,35%).

- PierderilePierderilePierderilePierderilePierderile în 2012 raportate la cele din
2011 au fost mai mari în construcţii cu 51,03
mil.lei, depăşindu-le de 2,64 ori şi în turism
cu 1,83 mil. lei (14,25%). În celelalte domenii
pierderile au scăzut după cum urmează: în
servicii cu 52,66 mil.lei (49,79%), în industrie
cu 28,33 mil.lei (25,10%) - scădere
înregistrată în toate industriile cu excepţia
industriei uşoare unde variaţia este în sus cu
sub 1% -, transporturi cu 2,95 mil. lei
(12,68%), cercetare, dezvoltare şi high-tech
cu 2,21 mil.lei (45,76%), în comerţ cu 0,62
mil. lei (1,09%) şi în agricultură, pescuit,
piscicultură cu 0,30 mil.lei (3,82%).

- Numărul de salariaţ iNumărul de salariaţ iNumărul de salariaţ iNumărul de salariaţ iNumărul de salariaţ i a crescut în:
industrie cu 641 (2,09%) – creştere compusă
din salariaţi în plus în industria lemnului şi a
mobilei (536), în industria alimentară (204) şi
în industria extractivă şi prelucrătoare (96) şi
în minus în industria uşoară (195) -, în
transporturi cu 361 (9,05%), în servicii cu 307
(4,12%), şi în turism cu 7 (0,25%). Faţă de
2011 numărul de salariaţi a scăzut în
domeniile: comerţ cu 486 (3,40%), construcţii
cu 250 (2,76%), agricultura, pescuit,
piscicultura cu 22 (4,08%) şi cercetare,
dezvoltare şi high-tech cu 22 (0,53%).

- Productivitatea muncii Productivitatea muncii Productivitatea muncii Productivitatea muncii Productivitatea muncii a crescut în
domeniile: agricultura, pescuit, piscicultură
cu 40,15 mii lei/ salariat (16,29%), în comerţ
cu 17,89 mii lei/ salariat (7,34%), în servicii
cu 17,45 mii lei/ salariat (15,98%), în
transporturi cu 5,17 mii lei/ salariat, în turism
cu 5,08 mii lei/ salariat şi în industrie cu 4,81
mii lei/ salariat (3,80%) – creştere datorată
de fapt creşterii productivităţii din industria
mobilei cu 11,62 mii lei/ salariat, industria
extractiva şi prelucrătoare rămânând la
acelaşi nivel (+0,05%) iar industria uşoară şi
industria alimentară înregistrând scăderi cu
1,06 mii lei/ salariat, respectiv 13,82 mii lei/
salariat. Au cunoscut scăderi ale
productivităţii muncii şi domeniile: cercetare,
dezvoltare şi high-tech cu 11,73 mii lei/
salariat (4,09%) şi construcţiile cu 8,21 mii
lei/ salariat (6,68%).

Concluzii şi propuneri finaleConcluzii şi propuneri finaleConcluzii şi propuneri finaleConcluzii şi propuneri finaleConcluzii şi propuneri finale
O primă concluzie este aceea că zona

municipiului Baia Mare este cea mai
dezvoltată zonă din judeţ, din punct de vedere
economic. De asemenea din datele prelucrate
se desprinde o viitoare zonă metropolitană,
în jurul municipiului Baia Mare, care poate
să cuprindă oraşele: Baia Sprie, Tăuţii
Măgherăuş şi comunele Recea, Satulung,
Cicârlău, Coltău, Groşi, Şişeşti.

O altă concluzie este confirmarea că zona
Maramureşului de est (istoric) are o rămânere
în urmă, cronicizată, care trebuie repusă în
circuitul economiei, având în vedere
resursele de care dispune zona din punct de
vedere a resurselor umane şi naturale:
minereuri, minerale şi roci utile – din care
reţinem, în afară celor de metale preţioase
şi neferoase, rocile utile (marmură, tuf
vulcanic, zeolite, travertin), ape minerale,
rezerve forestiere, potenţial energetic eolian
şi hidroenergetic pe râurile superioare, zone
de păşuni alpine pentru zootehnie, zone
montane şi subcolinare pentru creşterea
animalelor şi pomicultură, apicultură
ecologice, locaţii balneoclimaterice şi de
tratament în special saline, industria lemnului
şi a mobilei, industria laptelui şi a cărnii,
industria băuturilor nealcoolice, producerea
de gemuri şi sucuri din fructe şi fructe de
pădure, îmbuteliere de ape minerale, turism
de agrement, agroturism, activităţi şi hrană
ecologică sau biologică tradiţionale, turism
pentru sporturile de iarnă şi de vară, turism
ecumenic, turism pentru sărbători şi obiceiuri
tradiţionale, organizarea de evenimente şi
excursii cinegetice, inclusiv acţiuni
vânătoreşti şi multe alte activităţi.

Continuarea urmărilor efectelorContinuarea urmărilor efectelorContinuarea urmărilor efectelorContinuarea urmărilor efectelorContinuarea urmărilor efectelor
cr izeicr izeicr izeicr izeicr izei

Urmările efectului crizei se va resimţi încă
mult timp. Pentru aceasta trebuie să elaborăm
noi strategii de dezvoltare şi creştere
economică folosind eficient resursele locale
şi regionale de care dispunem. Considerăm
că sectoarele agriculturii cu ramurile sale,
turismul, industria lemnului şi mobilei,
alimentară, industria produselor eco şi bio
ş.a. care să cuprindă microîntreprinderile şi
IMM-urile, se pretează unor transformări
rapide, cu costuri modeste. Pentru aceasta
forma actuală de organizare în societăţi /
forme comerciale individuale şi dispersate
nu pot să mai existe şi să funcţioneze.

Organizarea de forme asociative patronale
sau profesionale puternice din punct de

Continuare în pag. a  6-a
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vedere al forţei economice şi financiare, la nivel zonal sau judeţean
ar asigura o dezvoltare puternică care să reziste concurenţei cu marile
companii străine care ne stăpânesc la ora actuală. Asociaţii puternice
pe domenii de activitate, zonale, cu o infrastructură consolidată poate
să asigure dezvoltarea şi creşterea economică a judeţului. Această
formă organizaţională va asigura locuri de muncă şi va atrage revenirea
în ţară a celor care au emigrat şi care de fapt reprezintă forţa de
muncă cea mai activă a Maramureşului.

Conceptul de dezvoltare economică  a judeţuluiConceptul de dezvoltare economică  a judeţuluiConceptul de dezvoltare economică  a judeţuluiConceptul de dezvoltare economică  a judeţuluiConceptul de dezvoltare economică  a judeţului
Judeţul are nevoie de un proiect pe termen mediu şi lung privind

dezvoltarea economică având la bază resursele umane şi materiale
precum şi poziţia geo-politică vis-a-vis de Europa Centrală şi de Vest
şi Europa de Est. Pentru aceasta este nevoie de formarea unor colective
de lucru multi şi pluri disciplinare, la care, Camera de Comerţ şi
Industrie Maramureş prin membrii şi specialiştii săi poate să se implice
şi să sprijine cu expertiza lor şi cu mai multe informaţii care pot fi
localizate la nivel de localitate, microregiune sau zonă geografică
inclusiv la nivel de sat. Astfel, confirmăm încă o dată utilitatea noastră
în dezvoltarea economică şi socială a judeţului dar şi necesitatea
încheierii de parteneriate cu organele executive şi legislative din
administraţiile locală şi judeţeană, pe care le oferim dezinteresat, şi
echidistant mediului politic şi de afaceri.

Oferim rolul pe care-l avem, de interfaţă între mediul de afaceri şi
mediul politic – administrativ local şi judeţean, prin aducerea
oamenilor de afaceri la locurile de întâlnire cu administraţia locală,

judeţeană, cu instituţiile deconcentrate ale guvernului în teritoriu,
cu parlamentari, cu miniştri şi personal din executivul ţării, indiferent
de culoarea lor politică inclusiv cu ambasadorii şi reprezentanţii
ambasadelor române sau străine sau cu oamenii de afaceri străini pe
care îi atragem pe meleagurile maramureşene. Toţi aceştia vor putea
să beneficieze de informaţii clare şi pertinente, complete, ad-hoc sau
într-un timp rezonabil, pe baza expertizei şi a bazei de date de care
dispunem dar şi a seriozităţii cu care tratăm cererile şi dorinţele
celor care apelează la serviciile noastre.

Suntem o instituţie cu un istoric în lume de peste 4 secole şi în
România de peste un secol şi jumătate, înfiinţată din iniţiativa
oamenilor de afaceri, de societatea civilă, ca o necesitate de a se
crea o instituţie reprezentativă a apărării intereselor membrilor săi
şi a oamenilor de afaceri, a comunităţii de afaceri în raport cu
autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate,
pentru o dezvoltare a unei economii reale şi sănătoase.

Instituţia noastră, prin lege, este o organizaţie neguvernamentală,
autonomă, apolitică, fără scop patrimonial, care nu este bugetată de
către stat, astfel încât, ea este printre puţinele ONG-uri care manifestă
o independenţă faţă de schimbările mediului politic şi care este o
portavoce a unor nemulţumiri, insatisfacţii sau încălcări legislative,
cu consecinţe şi urmări grave asupra mediului de afaceri sănătos şi în
mod special în apărarea IMM, victime ale unor legi prohibite pentru
ele, precum şi a unor atitudini antieconomice şi restrictive dezvoltării
locale şi regionale pe criterii politice cu efecte negative în lumea
afacerilor şi a concurenţei loiale.

În data de 12 decembrie 2013, la
sediul CCI Maramureş a avut loc o
întâlnire cu reprezentanţii TUV
Rheinland Romania  în vederea
organizări i la Baia Mare a unui
WORKSHOP cu tema

ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ -
INSTRUMENTELE ÎMBUNĂTĂŢIRII

CONTINUE
Workshopul vizează prezentarea pe

scurt a 2 concepte referitoare la
îmbunătăţirea continuă:

· LEAN MANUFACTURING  -
Prezentarea principi i lor Lean
Manufacturing, Ce este Lean
Manufacturing ş i  care este
metodologia de lucru? Beneficii în
urma implementării în organizaţie a
instrumentului

· SIX SIGMA - Metodologie. Ce este
Six Sigma? Conceptul Six Sigma,
avantajele uti l izări i , selectarea,
alocarea şi monitorizarea proiectelor.
Beneficii în urma implementării în
organizaţie a instrumentului

După prezentarea celor 2 concepte
urmează un Atelier de lucru şi Analiza
rezultatelor, concluzii.

Workshop-ul urmează a fi susţinut de
Dl. Cristian Bleotu trainer certificat în
conformitatea cu cerinţele CNFPA -
Formator de Formator, Coaching,

ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ - INSTRUMENTELE ÎMBUNĂTĂŢIRII CONTINUE
Certif icare pentru Procese de
Excelenţă Black Belt, Certificare Six
Sigma, Certificat de Auditor Intern
pentru Industria Automotive. În 2007
D-nul. Bleotu obţine Certificarea pentru
Procese de Excelenţă Black Belt,
Experienă tehnică relevantă în
Industria Auto, Producţie, Instruiri-
Traininguri şi Consultanţă. Trainer in
Six Sigma, Lean Manufacturing,
Problem Solving, Core Tools, 8d, CP,
Coaching.

Workshopul urmează a se desfăşura
în Baia Mare ş i  este dedicat:
Manageri lor ş i  special işt i lor din
departamentele de îmbunătăţire a
proceselor, producţ ie, inginerie,
calitate, logistică şi resurse umane,
personal direct productiv, ingineri
calitate, ingineri proces, ingineri
industriali, manageri, angajaţilor din
toate departamentele (Resurse
Umane, Logistică, Finanţe, Vânzări,
Marketing,

Participanţ i lor li se vor elibera
diplome de participare la workshop,
emise de Centrul de Competenţă
Academia TÜV

Avantajele obţ inute în urma
participării la workshop:

Cunoştinţe generale asupra
metodologiilor Six Sigma ş i Lean

Manufacturing; Metodologii de lucru
pentru:

- reducerea duratei efortului uman
în producţie,

- reducerea numărului de defecte a
produselor finite,

- reducerea timpului de pregătire a
producţiei,

- reducerea spaţiului de producţie
pentru obţinerea aceloraşi rezultate,

- organizarea fluxului de producţie si
stabilirea ritmului de lucru.

Card personalizat pentru unele
programe de formare oferite de TÜV
Rheinland România - Training,
Dezvoltare Procese şi Personal:

- 20% reducere pentru curs Six
Sigma Green Belt

- 15% reducere pentru curs Lean
Manufacturing Cardul de “Fidelitate”

- 10% reducere pentru unul din
cursurile pe ISO 9001, ISO 14001 sau
OHSAS 18001

- 5% reducere pentru alt curs la
alegere în afara de cele menţionate
mai sus.

Posesorii cârdului de fidelitate
beneficiază de reducerile menţionate
începând din anul 2014. Valabilitatea
cârdului/reducerile sunt valabile
pentru 2014.
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PREGĂTIM VIITORII ÎNTREPRINZĂTORIPREGĂTIM VIITORII ÎNTREPRINZĂTORIPREGĂTIM VIITORII ÎNTREPRINZĂTORIPREGĂTIM VIITORII ÎNTREPRINZĂTORIPREGĂTIM VIITORII ÎNTREPRINZĂTORI
În perioada 6- 7 decembrie 2013 a

avut loc la Centrul de Instruire şi
Marketing din Baia Mare, al CCI
Maramureş, cea de a VII-a ediţie a
Târgului firmelor de exerciţiu
„Rivulus Dominarum Tineret”.
Târgul este organizat de către
Colegiul Economic „Nicolae
Titulescu” din Baia Mare, sub
patronajul Camerei de Comerţ şi
Industrie Maramureş şi se adresează
elevilor de la liceele din filiera
tehnologică - profil Servicii.

„Firma de exerciţiu” reprezintă o
metodă interactivă de învăţare pentru
dezvoltarea spiritului antreprenorial,
o concepţie modernă de integrare şi
aplicare interdisciplinară a
cunoştinţelor, o abordare a
procesului de predare-învăţare care
asigură condiţii pentru probarea şi
aprofundarea practică a
competenţelor dobândite de elevi în pregătirea profesională.

„Firma de exerciţiu” îl învaţă pe elev “Să ştie ce să facă şi
să ştie cum să facă.”

Instruirea în „firma de exerciţiu” contribuie la pregătirea
viitorilor întreprinzători.

Într-o societate a cunoaşterii, bazată pe competenţe,
precum:

 responsabilitate şi capacitate de adaptare;
 creativitate şi curiozitate intelectuală;
 gândire critică şi gândire sistemică;
 capacităţi de colaborare şi interpersonale;
 responsabilitate socială;

„FIRMA DE EXERCIŢIU” oferă şansa, elevilor din liceele
economice:

 să-şi dezvolte spiritul antreprenorial;
 să se familiarizeze cu activităţi specifice unei firme reale;
 le facilitează trecerea de la şcoală la viaţa activă.

Târgurile firmelor de exerciţiu au rolul de a crea şi dezvolta
abilităţi antreprenoriale şi manageriale în rândul elevilor, care
studiază în licee cu profil Servicii.

Ediţia din acest an a târgului, a reunit la Baia Mare un număr
impresionant de participanţi: 82 de firme de exerciţiu
provenind din 30 de licee economice şi de profil, din 15 judeţe
(Alba, Arad, Argeş, Bihor, Buzău, Constanţa, Galaţi,
Hunedoara, Iaşi, Ialomiţa, Maramureş, Satu Mare, Sălaj,
Vâlcea, Vrancea), mun. Bucureşti şi pentru prima oară şi firme
de exerciţiu din Serbia.

Evenimentul organizat de
Colegiul Economic „Nicolae
Titulescu” a fost aprobat de MEN şi
înscris în Calendarul Activităţilor
Educative Naţionale/ 2013, precum
şi în Calendarul Târgurilor şi
expoziţiilor găzduite de CCI MM/
2013.

La fel ca şi la ediţiile anterioare,
ne-au fost alături în organizarea
târgului, partenerii noştri
tradiţionali:

 Inspectoratul Şcolar Judeţean
Maramureş

 Camera de Comerţ şi Industrie
Maramureş

 Colegiul Tehnic „Anghel
Saligny” Baia Mare

 Centrala Reţelei Firmelor de
Exerciţiu din România (ROCT),
dar nimic nu ar fi fost posibil fără
sprijinul financiar al:

 Municipiului Baia Mare, prin programul de finanţare
nerambursabilă în anul 2013;

 Asociaţiei de părinţi PROCENT Baia Mare;
şi nu în ultimul rând fără inimoasa echipă de proiect,
responsabilă cu organizarea târgului, formată din profesori
din cadrul ariei curriculare Tehnologii, cu experienţă în
coordonarea firmelor de exerciţiu.

Participanţii la târg s-au întrecut în cele zece 10 competiţii
organizate: stand, materiale promoţionale, catalog creativ şi
profesional, prezentarea firmei, tranzacţii, pagină web,
vânzător, spot şi ”Cea mai bună firmă la toate secţiunile” şi
au fost recompensaţi cu cupe, premii şi menţiuni.

În „lumea virtuală a afacerilor”, în care îşi desfăşoară
activitatea „firmele de exerciţiu” iniţiate de elevi, toţi sunt
câştigători, având şansa:

 de a exersa conform uzanţelor comerciale, procesul de
negociere şi tranzacţionare, în mod direct cu alte firme de
exerciţiu;

 de a pune în practică noţiunile teoretice învăţate.
Voi încheia materialul cu mesajul dnei Cristina Avram -

inspector de specialitate
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional

şi Tehnic - Compartimentul ROCT, prezentă la târg:
„Am participat la un eveniment de 5* în domeniul firmelor

de exerciţiu. Totul, de la organizare până la implicarea
comunităţii locale a fost la cel mai înalt nivel.

Apreciez foarte mult aportul CCI Maramureş, nu doar prin
punerea la dispoziţie a sălii ci şi prin implicarea directă la
târg. Pe parcursul evenimentului am observat că
reprezentanţii CCI Maramureş sprijină, nu doar formal
activitatea firmelor de exerciţiu, ci şi cu sufletul şi cred foarte
mult în această activitate.

Este o dovadă că SE POATE, şi că s-a înţeles că ambele
părţi au de câştigat, atât profesorii şi elevii, prin sprijinul pe
care îl obţin, cât şi comunitatea locală, care va avea tineri
bine pregătiţi.

Continuare în pag. a  8-a
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Multe felicitări echipei de
organizare!”

prof. Mariana Mitrea  - coordonator
proiect, Colegiul Economic

 „Nicolae Titulescu” Baia Mare

Impresii ale
participanţilor la târg

Dear Sirs,
Students and teachers have been very

pleased with the atmosphere, the
hospitality, the reception,
accommodation and the entire
organization.

Thank you once again for the great
help and information provided to us
prior to the fair, during the application
and agreement, and during our stay in
your country.

all the best!
Greetings from Cacak, Serbia

* * *
Participând la două ediţii, anul trecut

împinşi de curiozitatea specifică vârstei,
iar anul acesta din dorinţa de
autodepăşire, noi ne-am îndrăgostit de
acest târg atât de bine organizat. Dacă
n-ar trebui să părăsim băncile liceului
anul acesta, cu siguranţă ne-am fi întâlnit
şi la următoarea ediţie.

Acest eveniment ne-a dat posibilitatea
de a ne dezvolta aptitudinile
antreprenoriale şi de a ne pune în valoare
nu doar cunoştinţele teoretice acumulate
în cei patru ani de liceu, ci şi imaginaţia
şi creativitatea. Ne bucurăm că am reuşit
să demonstrăm faptul că până şi elevii
proveniţi de la şcoli mai puţin cunoscute
au un mare potenţial şi şanse de câştig,
dat fiind faptul că cel mai râvnit premiu,
premiul ce părea atât de greu de câştigat,
ne-a revenit nouă, echipei Just Art.

Am părăsit Baia Mare cu
un entuziasm amestecat cu
nostalgie, sentiment ce ne-
a adus lacrimi în ochi,
declanşat de bucuria
premiilor câştigate şi
părerea de rău că nu vom
mai avea ocazia de a
participa din nou.

Ne luăm rămas bun de la
stimaţii organizatori ai
acestui eveniment, pe care
îi felicităm şi le mulţumim că s-au străduit
atât de mult să ofere tuturor elevilor din
ţară această inedită oportunitate.

Nu în ultimul rând, dorim să ştiţi că
experienţa de la Baia Mare, va rămane
mereu vie în amintirea noastră şi ne va
aduce pe chipuri zâmbete de admiraţie
şi bucurie de fiecare dată cănd o vom
invoca.

 Vă dorim mult succes în carierea
Dumneavoastră şi căt mai multe ediţii
ale acestui minunat târg al firmelor de
exerciţiu!

Cu multă admiraţie şi
respect,

Filip Diana -
administrator FE JUST

ART SRL Vadu Crişului
* * *

Participarea la
TÂRGUL “RIVULUS
D O M I N A R U M
TINERET”, ediţia a VII-
a BAIA MARE, 06.12.–
07.12. 2013 a firmei de
exercitiu BABYDOLL

S.R.L., din cadrul Colegiului Economic
Administrativ Iaşi ne-a permis să punem
în aplicare noţiunile teoretice pe care le-
am învăţat la clasă, dar şi asumarea
responsabilităţilor pentru acţiunile sau
deciziile care trebuie luate.

Ne-am format deprinderi şi abilităţi
în ceea ce priveşte capacitatea de a lucra
în echipă, gândirea interdisciplinară
precum şi competenţe de comunicare şi
relaţionare instituţională.

Echipa FE BABYDOLL SRL,
Colegiul Economic Administrativ Iaşi

* * *
A fost o experienţă inedită din care

am reuşit să adunăm toate lucrurile
bune. Chiar dacă am fost foarte multe
firme de exerciţiu, pentru prima
experienţă avută de genul acesta am trăit
intens bucuria provocată de premiul
obţinut.

Am apreciat întreaga organizare a
evenimentului, standurile atractive ale
colegilor din ţară şi modul de
desfăşurare a tranzacţiilor.Ceea ce am
învăţat la orele de curs şi de practică,
am exersat la târg.

Vă dorim sărbători fericite şi să ne
revedem cu bine în noul an!

Echipa FE SENARA GIFT SRL,
Liceul Tehnologic Salonta

* * *
Fiind la prima participare am rămas

cu cele mai plăcute impresii.
Participând la acest târg am avut ocazia
să socializăm, să împărtăşim idei, să ne
dezvoltăm spiritul de antreprenor şi am
acumulat experienţă  pentru
următoarele concursuri naţionale şi
internaţionale.

Acest concept al firmei de exerciţiu te
antrenează în eficientizarea procesului
de dezvoltare în cadrul firmei, a
abilităţilor şi creativităţii profesionale.

Echipa FE ALICE SRL, Liceul
Penticostal Baia Mare
* * *

Reprezentăm firma de exercitiu
B&BEAUTY SRL din cadrul
Colegiului Economic Administrativ
Iaşi, iar obiectul nostru de activitate este
comerţul cu ridicata a produselor
cosmetice şi de parfumerie şi putem
spune că participarea la târgul “Rivulus
Dominarum Tineret”a fost o provocare,
o întâlnire cu noi parteneri de afaceri şi
o comunicare directă cu aceştia .

Am dobândit experienţa de a conduce
direct negocierile şi ne-am dezvoltat
spiritul de echipă în cadrul desfaşurării
acestui târg.

Noi, tinerii antreprenori ne-am putut
exprima creativitatea, am realizat
tranzacţii directe cu alte firme de
exerciţiu si, cel mai important, am facut
primii pasi in crearea unei afaceri.

Echipa FE B&BEAUTY SRL,
Colegiul Economic Administrativ Iaşi

Urmare din pag. a 7 -a
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Program Târguri, iunie-decembrie 2014, Portugalia
(Urmare din numărul anterior)

1. FIL LISABONA
Locaţie: Feira Internacional de

Lisboa, Rua do Bojador – Parque
das Naçőes, 1998-010 Lisboa,
Portugal, Tel.: + 351 218 921 500 /
Fax: +351 218 921 555, E-mail:
info@fil.pt; Web site: www.fil.pt

Iunie - Iulie
 28 iunie – 06 iulie 2014: FIA -

Feira Internacional do Artesanato
(Târgul internaţional de
artizanat);

Octombrie
 04 – 12 octombrie 2014:

INTERCASA CONCEPT  - Feira
Internacional de Soluçőes e
Conceitos Globais de Decoraçăo
(Târgul internaţional de soluţii şi
concepte globale pentru
decoraţiuni);

 08 – 12 octombrie 2014: SIL -
Salăo Imobiliário de Portugal
(Salonul imobiliar al Portugaliei);

 08 – 12 octombrie 2014: LXD –
Lisabona Design Show;

Noiembrie - Decembrie
 29 noiembrie – 07 decembrie

2014: NATALIS - Feira de Natal de
Lisboa (Târgul de Crăciun din
Lisabona)

2. EXPONOR PORTO
Locaţie: EXPONOR - Feira

Internacional do Porto, Avenida
Dr. António Macedo – Leça da
Plameira, 4454-515 Matosinhos,
Portugal, Tel.: + 351 229 981 400 /
Fax: +351 229 981482, E-mail:
info@exponor.pt; Web site:
www.exponor.pt

Manifestări expoziţionale - Austria - martie-decembrie 2014Manifestări expoziţionale - Austria - martie-decembrie 2014Manifestări expoziţionale - Austria - martie-decembrie 2014Manifestări expoziţionale - Austria - martie-decembrie 2014Manifestări expoziţionale - Austria - martie-decembrie 2014
(Urmare din numărul anterior)

Wohnen & Interieur-Messe -Wohnen & Interieur-Messe -Wohnen & Interieur-Messe -Wohnen & Interieur-Messe -Wohnen & Interieur-Messe -
08.03-16.03.2014
Tel: +43 1 727 20-0 , Fax: +43 1 727 20-4709,
Email: info@messe.at, Web: www.messe.at,
www.wohnen-interieur.at
- Mobilier şi amenajări interioare

Wiener Immobilienmesse - Wiener Immobilienmesse - Wiener Immobilienmesse - Wiener Immobilienmesse - Wiener Immobilienmesse - 15.03-
16.03.2014
Tel: +43 1 727 20-0, Fax: +43 1 727 20-4709
Email: info@messe.at, Web: www.messe.at
www.wiener-immobilienmesse.at
- Imobiliare

GAST - GAST - GAST - GAST - GAST - 16.03-19.03.2014
Tel: +43 463 56800-0, Fax: +43 463 56800-28
Email: office@kaerntnermessen.at
Web: www.kaerntnermessen.at
http://www.kaerntnermessen.at/messe/
gast-273.php
- Gastronomie şi hotelier

INTERVINO - INTERVINO - INTERVINO - INTERVINO - INTERVINO - 16.03-19.03.2014
Tel: +43 463 56800-0, Fax: +43 463 56800-28
Email: office@kaerntnermessen.at
Web: www.kaerntnermessen.at
http://www.kaerntnermessen.at/messe/
intervino-291.php
- Vinuri – zona Sudul Austriei şi regiunea Alpi-
Adriatică

Hotel & Gast Wien - Hotel & Gast Wien - Hotel & Gast Wien - Hotel & Gast Wien - Hotel & Gast Wien - 23.03-
25.03.2014
Tel: +43 1 727 20-0, Fax: +43 1 727 20-4709
Email: info@messe.at, Web: www.messe.at,
www.hotel-gast.at
- Hoteluri, restaurante, cafenele şi operatori
de catering

Frűhjahrsordertage - Frűhjahrsordertage - Frűhjahrsordertage - Frűhjahrsordertage - Frűhjahrsordertage - 04.04-
05.04.2014
Tel: +43 662 4477-0, Fax: +43 662 4477-4809
Email: info@reedexpo.at
Web: www.messezentrum-salzburg.at
www.fruehjahrsordertage.at
Electronice şi aparate electrocasnice

FREIZEITMESSE mit GAUDEPARKFREIZEITMESSE mit GAUDEPARKFREIZEITMESSE mit GAUDEPARKFREIZEITMESSE mit GAUDEPARKFREIZEITMESSE mit GAUDEPARK
- - - - - 11.04-13.04.2014
Tel: +43 463 56800-0, Fax: +43 463 56800-28
Email: office@kaerntnermessen.at
Web: www.kaerntnermessen.at

http://www.kaerntnermessen.at/messe/
freizeit-79.php
- Vacanţă, modă, grădinărit şi sport

AUTO & BIKE - AUTO & BIKE - AUTO & BIKE - AUTO & BIKE - AUTO & BIKE - 11.04-13.04.2014
Tel: +43 463 56800-0, Fax: +43 463 56800-28
Email: office@kaerntnermessen.at
Web: www.kaerntnermessen.at
http://www.kaerntnermessen.at/messe/
auto-bike-messe-76.php
- Automobile, motociclete, biciclete,
autovehicule electrice

Austropharm - Austropharm - Austropharm - Austropharm - Austropharm - 24.04-26.04.2014
Tel: +43 1 727 20-0, Fax: +43 1 727 20-4709
Email: info@messe.at, Web: www.messe.at,
www.austropharm.at
- Produse farmaceutice

Green World Forum - Green World Forum - Green World Forum - Green World Forum - Green World Forum - 22.05-
23.05.2014
Tel: +43 1 727 20-0, Fax: +43 1 727 20-4709
Email: info@messe.at, Web: www.messe.at,
www.green-world-forum.org
- Energie regenerabilă

GreenEXPO 2014 - GreenEXPO 2014 - GreenEXPO 2014 - GreenEXPO 2014 - GreenEXPO 2014 - 22.05-
24.05.2014
Tel: +43 1 727 20-0, Fax: +43 1 727 20-4709
Email: info@messe.at, Web: www.messe.at,
www.greenexpo.com
- Energie regenerabilă

Smart Automation Austria -Smart Automation Austria -Smart Automation Austria -Smart Automation Austria -Smart Automation Austria -
06.05-08.05.2014
Tel: +43 1 727 20-0, Fax: +43 1 727 20-4709
Email: info@messe.at, Web: www.messe.at
www.smart-automation.at
- Automatizări industriale

Intertool - Intertool - Intertool - Intertool - Intertool - 06.05-09.05.2014
Tel: +43 1 727 20-0, Fax: +43 1 727 20-4709
Email: info@messe.at, Web: www.messe.at
www.intertool.at
- Tehnologii de fabricaţie

Schweissen/Join-Ex - Schweissen/Join-Ex - Schweissen/Join-Ex - Schweissen/Join-Ex - Schweissen/Join-Ex - 06.05-
09.05.2014
Tel: +43 1 727 20-0, Fax: +43 1 727 20-4709
Email: info@messe.at, Web: www.messe.at
www.schweissen.at
- Tehnologii de sudare, lipire, tăiere,
acoperire de protecţie

Festivalul International alFestivalul International alFestivalul International alFestivalul International alFestivalul International al
Vinului “Vie-Vinum” - Vinului “Vie-Vinum” - Vinului “Vie-Vinum” - Vinului “Vie-Vinum” - Vinului “Vie-Vinum” - 14 -16.06.2014
M.A.C. Hoffmann & Co. GmbH,
Tel: 00.431.587.12.93, Fax: 00.431.587.12.93-
20, E-mail: office@mac-hoffmann.com
- Producători de vinuri şi comercianţi

Tracht & Country Autumn - Tracht & Country Autumn - Tracht & Country Autumn - Tracht & Country Autumn - Tracht & Country Autumn - 29.08-
31.08.2014
Tel: +43 662 4477-0, Fax: +43 662 4477-4809
Email: info@reedexpo.at,
Web: www.messezentrum-salzburg.at
www.trachtsalzburg.at
- Stil de viaţă alpin

INTERNATIONALE HOLZMESSE -INTERNATIONALE HOLZMESSE -INTERNATIONALE HOLZMESSE -INTERNATIONALE HOLZMESSE -INTERNATIONALE HOLZMESSE -
04.09-07.09.2014
Tel: +43 463 56800-0, Fax: +43 463 56800-28
Email: office@kaerntnermessen.at
Web: www.kaerntnermessen.at
- Industrie forestieră, tâmplărie, cherestea,
transport material lemnos, bio-energie

HOLZ & bAU - HOLZ & bAU - HOLZ & bAU - HOLZ & bAU - HOLZ & bAU - 04.09-07.09.2014
Tel: +43 463 56800-0, Fax: +43 463 56800-28
Email: office@kaerntnermessen.at
Web: www.kaerntnermessen.at
- Construcţii din lemn - zona Austria şi Europa
Centrală

Creativ Salzburg Autumn - Creativ Salzburg Autumn - Creativ Salzburg Autumn - Creativ Salzburg Autumn - Creativ Salzburg Autumn - 05.09-
07.09.2014
Tel: +43 662 4477-0, Fax: +43 662 4477-4809
Email: info@reedexpo.at
Web: www.messezentrum-salzburg.at
www.creativsalzburg.at
- Cadouri, accesorii pentru casă

Best of Bike - Best of Bike - Best of Bike - Best of Bike - Best of Bike - 14.09-16.09.2014
Tel: +43 662 4477-0, Fax: +43 662 4477-4809
Email: info@reedexpo.at
Web: www.messezentrum-salzburg.at
www.bestofbike.at
- Biciclete

Futura - Futura - Futura - Futura - Futura - 18.09-21.09.2014
Tel: +43 662 4477-0, Fax: +43 662 4477-4809
Email: info@reedexpo.at
Web: www.messezentrum-salzburg.at
www.futuramesse.at
- Electronice, tehnologie pentru locuinţe şi
telecomunicaţii

Septembrie
 04 – 07 septembrie 2014:

CERANOR  - Casa, Hotelaria,
Decoraçăo e Brinde (Casa,
hotelărie şi cadouri);

 25 – 28 septembrie 2014:
PORTOJÓIA - Feira Internacional
de Joalharia, Ourivesaria e
Relojoaria (Târgul internaţional de
bijuterii, articole din aur şi ceasuri);

Octombrie
 03-05 octombrie 2014:

AUTOCLÁSSICO – Salon
internaţional de automobile şi
motociclete;

 10 -12 octombrie 2014: IN
BEUTY – Târg internaţional de
cosmetică şi estetică

 22-25 octombrie 2014: FIMAP
– Târg internaţional de maşini

pentru prelucrarea lemnului;
Noiembrie

 19 – 22 noiembrie 2014: EMAF
– Târg internaţional de maşini,
echipamente şi servicii pentru
industrie.

Pentru informaţii suplimentare
şi sprijin participare la aceste
târguri, societăţile comerciale
interesate pot contacta:
AMBASADA ROMÂNIEI ÎN
PORTUGALIA,
Biroul de Promovare
C o m e r c i a l - E c o n o m i c ă
Lisabona,
Rua de Săo Caetano, nş 5, 1200-
828 LISBOA – Portugal, Nicolae
GRIGOREANU, consilier economic,
tel. 00351-21-396 07 65, E-mail:
ambrom.economic@mail.telepac.pt
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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

Lansări de produse   Program cultural-artistic  Prezentări de colecţii

Toţi cei interesaţi să-şi promoveze produsele, serviciile pentru organizare unei nunţi pot obţine
informaţii suplimentare şi se pot înscrie la telefon 0262-221510, fax 0262-225794 sau mail
cci_mm@ccimm.ro, persoană de contact Adrian NICOLAESCU.
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Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş are deosebita plăcere de a vă anunţa
organizarea celei de-a XI-a ediţii a manifestării ştiinţifice şi expoziţionale medicale
MaraMedica, specializată în:

aparate şi instrumentar medical, echipamente şi instrumentar stomatologic, diagnostic
si terapie, echipamente si instrumentar chirurgical, echipamente si dotări pentru spitale,
articole de unica folosinţa, medicina de recuperare, ortopedie, echipamente şi instrumentar
oftalmologic, medicamente produse farmaceutice, farmacia verde

care se va desfăşura în perioada 27 februarie – 1 martie 2014 la Centrul de Instruire
şi Marketing al Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş din Baia Mare, Aleea Expoziţiei
nr. 5.

La ediţia precedentă au participat un număr de 60 de firme, din România (judeţele
Maramureş, Sălaj, Braşov, Bistriţa, Constanţa Arad, Timiş, Cluj, Mureş, Satu Mare, Bacău,
Neamţ şi Bucureşti) şi Ungaria, acoperind o suprafaţă de 1600 mp şi peste 2500 de
vizitatori specializaţi au vizitat expoziţia. În cadrul activităţilor ştiinţifice au fost susţinute
peste 200 de teme la care au fost prezenţi cei peste 2500 vizitatori specializaţi.

Toţi cei interesaţi să participe cu stand la MaraMedica 2014 pot obţine informaţii
suplimentare la telefon 0262-221510, fax 0262-225794 sau mail cci_mm@ccimm.ro,
persoană de contact Adrian NICOLAESCU.

INVITAŢIE
la manifestarea ştiinţifică şi

expoziţională medicală
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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.



HERMES CONTACT 13

Acte normative publicate
în Monitorul Oficial

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

     ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.357 din 29 noiembrie 2013 . 1.357 din 29 noiembrie 2013 . 1.357 din 29 noiembrie 2013 . 1.357 din 29 noiembrie 2013 . 1.357 din 29 noiembrie 2013 pentru
modificarea art. 21 din Schema de ajutor de minimis
“Sprijinirea activitatilor economice in vederea
diversificarii economiei rurale si a cresterii calitatii
vietii in spatiul rural”, aprobata prin Ordinul
ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 567/
2008 (MO nr. 745 din 2 decembrie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.337 din 25 noiembrie 2013 . 1.337 din 25 noiembrie 2013 . 1.337 din 25 noiembrie 2013 . 1.337 din 25 noiembrie 2013 . 1.337 din 25 noiembrie 2013 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind
conditiile de punere in aplicare a masurii de
promovare a vinurilor pe pietele tarilor terte,
eligibila pentru finantare in cadrul Programului
national de sprijin in sectorul vitivinicol 2014-
2018 si pentru aprobarea modelului de contract
privind punerea in aplicare a programelor de
promovare a vinurilor pe pietele tarilor terte (MO
nr. 747 din 3 decembrie 2013)

 HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 936 din 27 noiembrie 2013. 936 din 27 noiembrie 2013. 936 din 27 noiembrie 2013. 936 din 27 noiembrie 2013. 936 din 27 noiembrie 2013
pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 92/2013 privind Programul de garantare a
creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii
(MO nr. 755 din 5 decembrie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.124 din 21 noiembrie 2013. 1.124 din 21 noiembrie 2013. 1.124 din 21 noiembrie 2013. 1.124 din 21 noiembrie 2013. 1.124 din 21 noiembrie 2013
privind modificarea anexei nr. 1.27 la
Regulamentul de organizare si functionare a
birourilor de cadastru si publicitate imobiliara,
aprobat prin Ordinul directorului general al
Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate
Imobiliara nr. 633/2006 (MO nr. 761 din 6
decembrie 2013)

 HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 955 din 4 decembrie 2013. 955 din 4 decembrie 2013. 955 din 4 decembrie 2013. 955 din 4 decembrie 2013. 955 din 4 decembrie 2013
pentru modificarea si Hotararii Guvernului nr.
797/2012 privind instituirea unei scheme de
ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care
promoveaza dezvoltarea regionala prin utilizarea
tehnologiilor noi si crearea de locuri de munca
(MO nr. 764 din 9 decembrie 2013)

     HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 956 din 4 decembrie 2013. 956 din 4 decembrie 2013. 956 din 4 decembrie 2013. 956 din 4 decembrie 2013. 956 din 4 decembrie 2013
privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.680/
2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de
stat privind asigurarea dezvoltarii economice
durabile (MO nr. 768 din 10 decembrie 2013)

     HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 186 din 27 noiembrie 2013. 186 din 27 noiembrie 2013. 186 din 27 noiembrie 2013. 186 din 27 noiembrie 2013. 186 din 27 noiembrie 2013
pentru aprobarea Normei “Finantarea cu dobanda
subventionata a operatorilor economici (NI-FIN-
06-VIII/0)” (MO nr. 769 din 10 decembrie 2013)

     LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 300 din 15 noiembrie 2013 . 300 din 15 noiembrie 2013 . 300 din 15 noiembrie 2013 . 300 din 15 noiembrie 2013 . 300 din 15 noiembrie 2013 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 302/2004
privind cooperarea judiciara internationala in
materie penala (MO nr. 772 din 11 decembrie 2013)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 333 din 10 decembrie 2013 . 333 din 10 decembrie 2013 . 333 din 10 decembrie 2013 . 333 din 10 decembrie 2013 . 333 din 10 decembrie 2013 privind
aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2013
pentru reglementarea unor masuri necesare
derularii proiectelor cu finantare nerambursabila
in domeniul fortei de munca (MO nr. 774 din 11
decembrie 2013)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 334 din 10 decembrie 2013 . 334 din 10 decembrie 2013 . 334 din 10 decembrie 2013 . 334 din 10 decembrie 2013 . 334 din 10 decembrie 2013 pentru
aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2013
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. 774 din 11 decembrie 2013)

 HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 962 din 4 decembrie 2013. 962 din 4 decembrie 2013. 962 din 4 decembrie 2013. 962 din 4 decembrie 2013. 962 din 4 decembrie 2013
privind aprobarea acordarii ajutoarelor de minimis
pentru conservarea raselor locale de animale in
pericol de abandon (MO nr. 774 din 11 dec. 2013)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 335 din 10 decembrie 2013 . 335 din 10 decembrie 2013 . 335 din 10 decembrie 2013 . 335 din 10 decembrie 2013 . 335 din 10 decembrie 2013 privind
efectuarea stagiului pentru absolventii de
invatamant superior (MO nr. 776 din 12 dec. 2013)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 340 din 10 decembrie 2013 . 340 din 10 decembrie 2013 . 340 din 10 decembrie 2013 . 340 din 10 decembrie 2013 . 340 din 10 decembrie 2013 a
bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014
(MO nr. 776 din 12 decembrie 2013)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 337 din 10 decembrie 2013 . 337 din 10 decembrie 2013 . 337 din 10 decembrie 2013 . 337 din 10 decembrie 2013 . 337 din 10 decembrie 2013 pentru
modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II din titlul
VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in
domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele
masuri adiacente, precum si pentru modificarea
si completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul
comertului (MO nr. 777 din 12 decembrie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 3.760/C din 29 noiembrie 2013. 3.760/C din 29 noiembrie 2013. 3.760/C din 29 noiembrie 2013. 3.760/C din 29 noiembrie 2013. 3.760/C din 29 noiembrie 2013
pentru completarea Normelor privind tarifele de
onorarii pentru serviciile prestate de notarii
publici, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei
nr. 46/C/2011 (MO nr. 777 din 12 decembrie 2013)

     ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 392 din 12 decembrie 2013 . 392 din 12 decembrie 2013 . 392 din 12 decembrie 2013 . 392 din 12 decembrie 2013 . 392 din 12 decembrie 2013 privind
stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le
indeplineasca operatorii economici care
comercializeaza produse de panificatie pe teritoriul
Romaniei (MO nr. 786 din 16 decembrie 2013)

     HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 989 din 11 decembrie 2013. 989 din 11 decembrie 2013. 989 din 11 decembrie 2013. 989 din 11 decembrie 2013. 989 din 11 decembrie 2013
pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Hotararea
Guvernului nr. 946/2006 privind intensitatea maxima
a ajutorului de stat regional pentru investitii initiale
(MO nr. 788 din 16 decembrie 2013)

 HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 1.017 din 11 decembrie 2013. 1.017 din 11 decembrie 2013. 1.017 din 11 decembrie 2013. 1.017 din 11 decembrie 2013. 1.017 din 11 decembrie 2013
privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 301/
2012 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor (MO nr. 789 din 16 decembrie 2013)

 HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 992 din 11 decembrie 2013. 992 din 11 decembrie 2013. 992 din 11 decembrie 2013. 992 din 11 decembrie 2013. 992 din 11 decembrie 2013
privind stabilirea numarului autorizatiilor de
munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2014
(MO nr. 791 din 17 decembrie 2013)

 ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 108 din 11. 108 din 11. 108 din 11. 108 din 11. 108 din 11
decembrie 2013 decembrie 2013 decembrie 2013 decembrie 2013 decembrie 2013 pentru prorogarea termenului
prevazut la alin. (1) al art. 56 din Legea nr. 185/
2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor
de publicitate (MO nr. 793 din 17 decembrie 2013)

     ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 2.004 din 13 decembrie 2013 . 2.004 din 13 decembrie 2013 . 2.004 din 13 decembrie 2013 . 2.004 din 13 decembrie 2013 . 2.004 din 13 decembrie 2013 pentru
aprobarea Procedurii privind registrul entitatilor
publice (MO nr. 794 din 17 decembrie 2013)

     ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3.451 din 3 decembrie 2013 . 3.451 din 3 decembrie 2013 . 3.451 din 3 decembrie 2013 . 3.451 din 3 decembrie 2013 . 3.451 din 3 decembrie 2013 pentru
modificarea si completarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin

Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei
nr. 839/2009 (MO nr. 795 din 17 decembrie 2013)

 ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 109 din 11. 109 din 11. 109 din 11. 109 din 11. 109 din 11
decembrie 2013 decembrie 2013 decembrie 2013 decembrie 2013 decembrie 2013 pentru completarea Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind
regimul strainilor in Romania (MO nr. 796 din 17
decembrie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.438 din 16 decembrie 2013. 1.438 din 16 decembrie 2013. 1.438 din 16 decembrie 2013. 1.438 din 16 decembrie 2013. 1.438 din 16 decembrie 2013
privind modificarea Ordinului ministrului
agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.253/2013
pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea
operatorilor in agricultura ecologica (MO nr. 798
din 18 decembrie 2013)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 356 din 18 decembrie 2013 . 356 din 18 decembrie 2013 . 356 din 18 decembrie 2013 . 356 din 18 decembrie 2013 . 356 din 18 decembrie 2013 bugetului
de stat pe anul 2014 (MO nr. 805 din 19 dec. 2013)

 ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANTA nrA nrA nrA nrA nr. 20 din 27 ianuarie 1994. 20 din 27 ianuarie 1994. 20 din 27 ianuarie 1994. 20 din 27 ianuarie 1994. 20 din 27 ianuarie 1994
(*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) privind masuri pentru reducerea
riscului seismic al constructiilor existente*) (MO
nr. 806 din 19 decembrie 2013)

 ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 111 din 18. 111 din 18. 111 din 18. 111 din 18. 111 din 18
decembrie 2013 decembrie 2013 decembrie 2013 decembrie 2013 decembrie 2013 pentru reglementarea unor
masuri fiscale si pentru modificarea unor acte
normative (MO nr. 809 din 19 decembrie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.042 din 13 decembrie 2013. 1.042 din 13 decembrie 2013. 1.042 din 13 decembrie 2013. 1.042 din 13 decembrie 2013. 1.042 din 13 decembrie 2013
privind pragurile valorice Intrastat pentru
colectarea informatiilor statistice de comert
intracomunitar cu bunuri in anul 2014 (MO nr.
809 din 19 decembrie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 2.591 din 12 decembrie 2013. 2.591 din 12 decembrie 2013. 2.591 din 12 decembrie 2013. 2.591 din 12 decembrie 2013. 2.591 din 12 decembrie 2013
privind aprobarea modelului de contract de
finantare de tip strategic/grant pentru Programul
operational sectorial “Dezvoltarea resurselor
umane 2007-2013”, in vederea aplicarii acestui
model pentru contractele de finantare ce urmeaza
a fi semnate de Autoritatea de management
pentru Programul operational sectorial
“Dezvoltarea resurselor umane”/organismele
intermediare pentru Programul operational
sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” (MO nr.
814 din 20 decembrie 2013)

     ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.471 din 20 decembrie 2013 . 1.471 din 20 decembrie 2013 . 1.471 din 20 decembrie 2013 . 1.471 din 20 decembrie 2013 . 1.471 din 20 decembrie 2013 pentru
aprobarea Schemei de ajutor de minimis “Investitii
privind infrastructura de broadband in spatiul
rural” (MO nr. 820 din 21 decembrie 2013)

 HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 1.077 din 11 decembrie 2013. 1.077 din 11 decembrie 2013. 1.077 din 11 decembrie 2013. 1.077 din 11 decembrie 2013. 1.077 din 11 decembrie 2013
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 246/
2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor
de incadrare a locurilor de munca in conditii
deosebite (MO nr. 821 din 23 decembrie 2013)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 376 din 19 decembrie 2013 . 376 din 19 decembrie 2013 . 376 din 19 decembrie 2013 . 376 din 19 decembrie 2013 . 376 din 19 decembrie 2013 pentru
modificarea si completarea unor acte normative
din domeniul migratiei si azilului (MO nr. 826
din 23 decembrie 2013)

 HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 5.315 din 26 octombrie 2013. 5.315 din 26 octombrie 2013. 5.315 din 26 octombrie 2013. 5.315 din 26 octombrie 2013. 5.315 din 26 octombrie 2013
privind completarea Standardului de formare a
mediatorului, aprobat prin Hotararea Consiliului
de mediere nr. 12/2007 (MO nr. 831 din 24
decembrie 2013)

 HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 1.064 din 11 decembrie 2013. 1.064 din 11 decembrie 2013. 1.064 din 11 decembrie 2013. 1.064 din 11 decembrie 2013. 1.064 din 11 decembrie 2013
privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea si exploatarea pajistilor
permanente si pentru modificarea si completarea

Continuare în pag. a  12-a
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• • • • • Din străinătate
CERERI

AUSTRIA
Intreprindere mică specializată în

proiectarea şi producţia de roţi dinţate şi
angrenaje de roţi dinţate este interesată
să colaboreze cu producători români
specializaţi în fabricarea de roţi dinţate,
având comenzi pe care le poate onora
numai în colaborare cu un producător
specializat, de preferinţă din zona de vest
a României. La început, comenzile vor fi
de serie mică, de probă (1 buc. - 40
buc.).Produse solicitate – roţi dinţate
elicoidale, cu diametrul până la 500 mm,-
angrenaje conice şi straigt, cu diametru
până la 250 mm.

Roţile dinţate trebuie ca, uneori, să fie
tratate termic ( recoacere, tratate cu
carbon)  iar dinţii şi alezajele acestora să
fie, de asemenea, tratate. (5648)

FRANŢA
Solicită produse pentru amenajarea

grădinilor (minisere din plastic, instrumente
de grădinărit, saci din plastic, gazon
artifical, dale pentru terase, storuri naturale
şi sintetice, etc., conform catalogului de
pe site-ul firmei). Firma franceză este
specializată în toată gama de produse
destinate amenajăr i i  grădinilor, f i ind
constituită în 1967. În prezent, încearcă
să-şi diversifice furnizorii. (5650)

GRECIA
Solicită peleţi din lemn. (5652)
Doreşte import de piele tăbăcita de

porc şi oaie. (5654)
IRAK

Caută firme de construcţii pentru Iraq,
în regim de Antrepriza generală ş i
subantrepriză. (5641)

ITALIA
Doreşte import de coşciuge nevopsite

din lemn de pin şi brad.  (5653)
LIBAN

Companie libaneză care activează în
domeniul importului şi distribuţiei, solicită
cabluri din cupru de diferite dimensiuni.
(5655)

PORTUGALIA
Se solicită achiziţia de unt şi brânză în

cadrul Fondului European de Sprijin al
Persoanelor în Dificultate (Regulamentul UE
nr. 807/2010).Termen de depunere al ofertei:
10.02.2014, ora 23:59. Oferta trebuie
elaborata în limba portugheză. (5645)

Solicită încălţăminte injectata din
piele. (5646)

Societatea portugheză solicită sprijin
pentru înfiinţarea unei companii in România,
în sectorul  construcţii şi prelucrări metale.
Corespondenta va fi redactata in limba
engleza. (5649)

OFERTE
CHINA

Oferă module de comunicare
wireless, amplificatoare de putere, routere
etc. (5657)

Oferă camere de supraveghere. (5658)
EGIPT

Companie egipteană producătoare de
diverse materiale de construcţii, cum ar fi
marmură şi granit, doreşte să exporte
produsele sale pe piaţa din România. (5642)

Producător de diverse produse din
măsline: ulei de masline, masline verzi si
negre, masline felii si umplute, doreşte sa
le exporte pe piata romaneasca. (5643)

Producător egiptean de produse cu
magneziu uti l izate în industria de
îngrăşăminte şi materii prime: oxid de

magneziu, clorură de magneziu, dolomita
calcinată, caolin calcinat, var nestins,
doreşte să le exporte pe piaţa românească.
(5644)

Producător în domeniul utilajelor de
construcţii: generatoare, pompe de apă,
freze pentru beton, vibratoare de beton,
mistri i electrice, vinciuri de ridicare,
doreşte să exporte produsele sale pe piaţa
românească. (5647)

TURCIA
Companie turcă doreşte să exporte

faina. (5656)
UCRAINA

Compania ucraineană produce şi
comercializează următoarele produse:- Ulei
de floarea soarelui, ulei de soia, făina;- soia,
grâu, porumb, orz, etc;- Faina de grâu (w /
c, 1c, 2c), secară, cereale;produse cu
grăsimi  (maioneza, ketchup, muştar,  oţet,
pastă de tomate). Compania furnizează
produse la mai mult de 40 de ţări în toată
lumea şi continuă să dezvolte relaţii cu noi
parteneri. Toate produsele sunt certificate
la cele mai înalte standarde internaţionale.
(5651)

Acte normative publicate
în Monitorul Oficial

Legii fondului funciar nr. 18/1991 (MO nr. 833
din 24 decembrie 2013)

     ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3.806 din 17 decembrie 2013 . 3.806 din 17 decembrie 2013 . 3.806 din 17 decembrie 2013 . 3.806 din 17 decembrie 2013 . 3.806 din 17 decembrie 2013 pentru
modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul
presedintelui Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala nr. 3.596/2011 privind declararea livrarilor/
prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul
national de persoanele inregistrate in scopuri de
TVA si pentru aprobarea modelului si continutului
declaratiei informative privind livrarile/prestarile
si achizitiile efectuate pe teritoriul national de
persoanele inregistrate in scopuri de TVA (MO nr.
833 din 24 decembrie 2013)

 HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 1.116 din 18 decembrie 2013. 1.116 din 18 decembrie 2013. 1.116 din 18 decembrie 2013. 1.116 din 18 decembrie 2013. 1.116 din 18 decembrie 2013
pentru modificarea si completarea Hotararii
Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea
structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania -
nivel grupa de baza, conform Clasificarii
internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08
(MO nr. 836 din 24 decembrie 2013)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 380 din 24 decembrie 2013 . 380 din 24 decembrie 2013 . 380 din 24 decembrie 2013 . 380 din 24 decembrie 2013 . 380 din 24 decembrie 2013 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice (MO nr.
842 din 30 decembrie 2013)

 HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 1.160 din 23 decembrie 2013. 1.160 din 23 decembrie 2013. 1.160 din 23 decembrie 2013. 1.160 din 23 decembrie 2013. 1.160 din 23 decembrie 2013
privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 753/
2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de
stat privind dezvoltarea regionala prin stimularea
investitiilor (MO nr. 842 din 30 decembrie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 2.030 din 18 decembrie 2013. 2.030 din 18 decembrie 2013. 2.030 din 18 decembrie 2013. 2.030 din 18 decembrie 2013. 2.030 din 18 decembrie 2013
privind modificarea si completarea Ordinului
ministrului finantelor publice nr. 1.393/2006
pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea
din oficiu a impozitului pe venit la persoanele
fizice si a modelului si continutului formularelor
“Decizie de impunere din oficiu” (MO nr. 842 din
30 decembrie 2013)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.567 din 24 decembrie 2013. 1.567 din 24 decembrie 2013. 1.567 din 24 decembrie 2013. 1.567 din 24 decembrie 2013. 1.567 din 24 decembrie 2013
pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice privind aplicarea prevederilor
referitoare la organizarea şi efectuarea
transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe
acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr.
27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate
prin Ordinul ministrului transporturilor şi
infrastructurii nr. 980/2011 (MO nr. 844 din 30
decembrie 2013)
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