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Formarea profesională iniţială, prin
învăţământul profesional şi tehnic,
reprezintă o formă de pregătire realizată
printr-un tip de învăţământ bazat pe
competenţe, şi nu pe durata pregătirii,
având ca scop obţinerea unei calificări
înainte de practicarea acesteia pe piaţa
muncii.

Pentru a putea să pornească la drum,
învăţământul românesc trebuie să
îndeplinească nivelul minim al unor
indicatori privind politicile educaţionale.

Astfel, pentru integrarea în Uniunea
Europeană, angajamentul României
prevedea alinierea sa la obiectivele
asumate la nivel european privind
educaţia, după cum urmează: 

rata de abandon timpuriu a celor
în situaţie nu va depăşi media europeană
de 10%;

numărul total al celor cu studii în

Despre învăţământul
profesional şi tehnic

maramureşean
- Partea I - Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş

a început anul expoziţional 2014 cu
organizarea celei de-a VIII-a ediţii a
manifestării NUNTA de la A la Z.

Evenimentul s-a desfăşurat la Centrul de
Instruire si Marketing din Baia Mare, în
perioada 14 - 16 februarie 2014 şi a reunit în
cadrul standurilor:

Agenţii full-service: baloane, invitaţii
de nuntă, artificii, decoraţiuni pentru nunţi, etc.

Bijuterii: inele de logodnă şi verighete
Îmbrăcăminte ocazionată de

eveniment: rochii de mireasă, costume de
mire şi accesorii, ţinute de ocazie pentru nuntaşi

Poze, filmări, sonorizări nunţi
Florării: buchete de mireasă şi

decoraţiuni specifice pentru nunţi
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Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş a organizat în perioada 27
februarie – 1 martie  2014, manifestarea ştiinţifică şi expoziţională medicală
MaraMedica 2014, aflată la a XI-a ediţie, care s-a desfăşurat pe douăouăouăouăouă
palierepalierepalierepalierepaliere:

- Partea ştiinţifică- Partea ştiinţifică- Partea ştiinţifică- Partea ştiinţifică- Partea ştiinţifică medicală în cadrul căreia au fost susţinute
comunicări ştiinţifice de către profesori universitari din centrele universitare
Cluj-Napoca, Bucureşti, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara, prezentări ştiinţifice
şi seminarii, conferinţe şi nu în ultimul rând noutăţile din domeniul tehnicii
şi aparatură medicală. Toate manifestările au fost creditate cu puncte
Educaţie Medicală Continuă fiind prezentate în total peste 100 de lucrări
ştiinţifice.

- Partea expoziţională Partea expoziţională Partea expoziţională Partea expoziţională Partea expoziţională la care au participat 41 de firme din Ungaria,
Republica Moldova şi România din judeţele: Bucureşti, Arad, Braşov,
Bihor,Cluj, Constanţa, Iaşi, Mureş şi Maramureş.

În cadrul expoziţiei au fost prezentate spre promovare vânzării aparate
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Despre învăţământul profesional şi tehnic maramureşean - Partea I

matematici, ştiinţe şi tehnologie să crească
cel puţin cu 15%, în condiţiile unui echilibru
între curricule şi nivelul cererilor viitorilor
absolvenţi pe piaţa muncii;

cel puţin 85% din tinerii de 22 de ani
vor avea completate studiile la nivel secundar
superior (liceu cu bacalaureat);

proporţia celor cu rezultate slabe la
categoria de vârsta de 15 ani, să se micşoreze
cu cel puţin 20% faţă de nivelul anului 2000;

participarea medie la nivel european,
în rândul adulţilor, grupa de vârsta de 25-64
de ani, la învăţarea continuă de-a lungul vieţii,
va atinge cel puţin rata de 12,5 % pentru
populaţia ocupată ş.a.

În prezent, nefiind dat publicităţii, modul în
care s-a atins nivelul acestor indicatori, nu
este cunoscut de cei interesaţi.

Potrivit Deciziei Consiliului European 85-
368-EEC, nivelurile de calificare recomandate
şi adoptate de Romania în învăţământul
profesional şi tehnic preuniversitar asigură
primele 3 niveluri de calificare, după cum
urmează: 

nivelul I de calificare prin şcoală de arte
şi meserii; 

nivelul II de calificare prin anul de
completare; 

nivelul III de calificare prin ciclul superior
al liceului – filiera tehnologică (ruta liceu sau
ruta Şcoala de Arte şi Meserii) şi prin
învăţământul postliceal.

De asemenea, în conformitate cu
prevederile actelor normative în vigoare,
emise prin OMEC, pentru fiecare nivel
educaţional la care se realizează pregătirea
prin învăţământul preuniversitar sunt
elaborate şi puse în aplicare standardele de
pregătire profesională.

Standardele de pregătire profesională
cuprind unităţi de competenţă grupate astfel:

unităţi de competenţă cheie – comune
tuturor domeniilor de calificare;

unităţi de competenţă tehnice generale
– specifice unui anumit domeniu de calificare

unităţi de competenţă tehnice
specializate – specifice unei calificări anume.

În România, învăţământul profesional şi
tehnic se desfăşoară în două cicluri, ciclul
inferior de învăţământ şi un ciclu superior, de
profesionalizare tehnică. 

Ciclul inferiorCiclul inferiorCiclul inferiorCiclul inferiorCiclul inferior obligatoriu este şcolarizat
de instituţii diferite, în funcţie de finalitate,
respectiv calificare – specializare, astfel:

un traseu de profesionalizare organizat
în ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică,
pe trei profiluri: tehnic, servicii şi resurse
naturale şi protecţia mediului;

un traseu de calificare de nive1, în 47

de domenii de pregătire generală, prin ciclul
inferior al învăţământului profesional,
respectiv Şcoala de Arte şi Meserii.

Ciclul superiorCiclul superiorCiclul superiorCiclul superiorCiclul superior este organizat pe două
rute de profesionalizare şi ieşiri din sistem,
în funcţie de nivelul de calificare, astfel:

un traseu de calificare profesională de
nivel 2, pentru muncitori calificaţi în diferite
sectoare economice, şcolarizat prin ciclul
superior al învăţământului profesional,
respectiv anul de completare (clasa a XI a);

un traseu de calificare de nivel 3, cu
două rute de calificare, în cadrul Filierei
tehnologice a ciclului superior al liceului:

ruta tehnologică: calificări de tehnician
care nu sunt condiţionate de profesionalizarea
anterioară de nivel 2, şcolarizate prin ciclul
superior al Liceului tehnologic (doi ani,
respectiv clasele a XI a şi a XII a);

ruta profesională: calificări de
tehnician care sunt condiţionate de
profesionalizarea anterioara de nivel 2,
şcolarizate prin ciclul superior al Liceului
Tehnologic (doi ani, respectiv clasele a XII a
şi a XIII a);

Încercăm să redăm în continuare cerinţele
minimale de care trebuie să ţină cont
învăţământul educaţional tehnic pentru a scoate
absolvenţi capabili şi ceruţi pe piaţă. Astfel,
pentru realizarea cu succes a obiectivelor
strategice ale unui învăţământ pragmatic în
România, un rol determinant îl are parteneriatul
încheiat între unităţile de învăţământ şi actorii
economici din zonă/localitate.

De asemenea, în contextul unei societăţi
dezvoltate economic şi social, care se doreşte
să evolueze în condiţiile economiei de piaţă,
trebuie să realizăm un echilibrul între cererea
de educaţie solicitată de piaţa muncii şi oferta
educaţională realizată de şcoală şi care
constituie un principiu fundamental al
dezvoltării învăţământului profesional şi
tehnic conform cu standardele UE şi OMEC.

Pentru un succes dorit şi garantat se
impune o colaborare a  şcolii cu operatorii
economici, în cadrul unui parteneriat
educaţional, care trebuie să reprezinte o
prioritate socială şi economică, pe termen
mediu şi lung pentru învăţământul românesc
actual. Această cerinţă se realizează prin
implicarea treptată a partenerilor sociali
interesaţi în formarea profesională, de viaţa
şi activităţile şcolii, asistând astfel, la un
fenomen de descentralizare a învăţământului
coborât la nivelul local şi regional. Pentru
aceasta, parteneriatul în formarea
profesională recomandăm să se
materializeze în:

validarea de către operatorii economici
a standardelor de pregătire profesională
elaborate de Minister şi aplicate în şcoli, ca

realizatori ai politicilor educaţionale şi de
formare;

implicarea operatorilor economici în
elaborarea curriculei de dezvoltare locală, în
concordanţă cu cererea locală/regională de
calificare a forţei de muncă, în perspectiva
unui orizont de 5-10 ani, componentă
importantă a planului de învăţământ pentru
şcolile implicate;

cooptarea operatorilor economici ca
membri ai comisiilor de examinare în cadrul
examenelor de absolvire a învăţământului
profesional şi tehnic;

implicarea şi consultarea operatorilor
economici în procesul de fundamentare a
planului de şcolarizare pentru învăţământul
profesional şi tehnic şi în procesul de
elaborare a planului de acţiune al şcolilor;

alocarea resurselor pentru finanţarea
învăţământului de la bugetele locale, dar şi
atragerea resurselor de finanţare
extrabugetare;

elaborarea de politici de formare, prin
stagii de pregătire practică în întreprinderile
partenere, în vederea adaptării
competenţelor şi adecvării conţinuturilor la
nevoile impuse de dezvoltarea tehnologică;

stabilirea structurii calificărilor şi a
nivelurilor de calificare pentru unităţile
şcolare. 

În judeţul nostru, aplicând în viaţă noile
standarde şi cerinţe ale învăţământului
comunitar, structura învăţământului
profesional şi tehnic pentru anul 2013-2014,
în baza datelor oferite de Inspectoratul Şcolar
Judeţean Maramureş, se realizează în: 8
colegii, 20 de licee (din care 6 în mediul rural)
şi 6  şcoli postliceale, în total 34 de unităţi
şcolare.

Profilul acestor unităţi de învăţământ în
acest an şcolar se realizează astfel:

- profilul tehnicprofilul tehnicprofilul tehnicprofilul tehnicprofilul tehnic, în domeniile:
mecanică – 13 clase; electrotehnică – 8 clase;
electric – 6 clase; construcţii, instalaţii şi
lucrări publice – 2 clase; industrie textilă şi
pielărie – 7 clase; fabricarea produselor din
lemn – 3 clase;

- profilul servicii, profilul servicii, profilul servicii, profilul servicii, profilul servicii, în domeniile: turism
şi alimentaţie – 17 clase; estetică şi igienă
corporală – 2 clase; economic – 9 clase;
comerţ – 5 clase;

- profilul resurse naturale ş iprofilul resurse naturale ş iprofilul resurse naturale ş iprofilul resurse naturale ş iprofilul resurse naturale ş i
protecţia mediului,protecţia mediului,protecţia mediului,protecţia mediului,protecţia mediului, în domeniile: industrie
alimentară şi silvicultură – 2 clase; protecţia
mediului – 3 clase; chimie industrială – 2
clase; agricultură – 3 clase;

- profilul învăţământ postliceal,profilul învăţământ postliceal,profilul învăţământ postliceal,profilul învăţământ postliceal,profilul învăţământ postliceal, în
domeniul: sănătate şi asistenţă pedagogică
- 6 clase.
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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 – credite
Cursuri de dansuri
Cadouri pentru nuntă, Publicaţii de specialitate

În cadrul expoziţiei au fost organizate două prezentări de rochii de
mireasă, hair-styling, şi make-up şi de asemenea miniprograme
artistice care au inclus dans sportiv, dans popular şi mini recital vocal şi
instrumental.

Cei 46 de expozanţi din judeţele Maramureş, Satu
Mare şi Cluj au prezentat noutăţi în domeniul lor de
activitate după cum urmează:

Armizo Design, Maramureş - Make-up şi
Hairstayling

Bet Sean Impex - Laborator prăjituri de
Casa – Buonissimo, Maramureş - Laborator cofetărie

Capodopera SRL, Maramureş - Rochii de
mireasă, decoraţiuni, muzică

Cards Distribution SRL - Invitatii de nunta, Cluj
- Invitatii de nunta şi rochii de mireasă

CCL Marche SRL, Maramureş - alimentaţie
publică restaurant

Cuore Inima de Copil SRL, Maramureş-
laborator cofetărie

Cofetăria Rodna, Maramureş - laborator
cofetărie

Urmare din pag. 1

Cozaltea Sirb Raluca, Maramureş - accesorii rochii de mireasă
şi mărturii

Druta Patricia Dana, Maramureş - make-up artist
Dunca Maria, Maramureş - decoraţiuni diverse evenimente
Enetha SRL, Cluj - mărturii, invitaţii nuntă, etichete meniuri
Extralemix SRL, Maramureş - Cofetărie şi Laborator
Flor Fresh Design SRL, Maramureş - muzică şi foto
Garf SRL, Cluj - Invitaţii de nuntă
GUZ SRL, Maramureş - Rochii de mireasă

HORTEK Line - Event Line, Maramureş -
amenajări nunţi

Ikebana, Maramureş - Aranjamente florale
II Istarat Gabriela, Maramureş - Rochii de

mireasă
II Mociran Alexandru, Maramureş - Muzică,

foto, video decoraţiuni
Ion Morari, Maramureş - Servicii foto
Lortid SRL, Cluj - Rochii de mireasă
Muzica la Nunta, Maramureş - DJ Muzică
Manzilac Marius Petru II, Maramureş - DJ

Muzică
Megabit Tech SRL, Maramureş - Wedding

Planner
Muresan Razvan Bogdan, Maramureş -

Marturii de nunta
Patiseria TOMI SRL, Maramureş - Cofetărie
Racz Bianca, Satu Mare - Rochii de mireasa şi

foto
Roland Studio, Maramureş - Servicii video
Sirtur SRL, Maramureş - Bijuterii lucrate manual cu cristale

swarovski
The Pixel Watt Studio Corp SRL, Maramureş - Decoraţiuni
Timeli SRL, Maramureş - Agenţie de turism
Turist Suior SRL, Maramureş - Cort de nunţi
Woman Princess, Maramureş - Rochii de mireasa

Alături de expozanţii mai sus amintiţi, CCI Maramureş a promovat
gratuit meşteri populari maramureşeni

- Roman Floare – frivolite, zgărdane, bijuterii mărgele
- Meţenti Ana – decoraţiuni interioare cusute, carpete cusute,

elemente de design vestimentar
- Groza Ştefan - sculpturi lemn
dar şi tineri întreprinzători ai Colegiului Economic Nicolae Titulescu,

prezenţi cu firme de exerciţiu de organizări de evenimente.
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BRD Groupe Societe GeneraleBRD Groupe Societe GeneraleBRD Groupe Societe GeneraleBRD Groupe Societe GeneraleBRD Groupe Societe Generale - www.brd.ro - servicii bancare
BTL Romania Aparatura Medicala BTL Romania Aparatura Medicala BTL Romania Aparatura Medicala BTL Romania Aparatura Medicala BTL Romania Aparatura Medicala - www.btl.ro - aparatura medicala
Clinica SomesanClinica SomesanClinica SomesanClinica SomesanClinica Somesan - Clinica medicala
Crinel Service SRLCrinel Service SRLCrinel Service SRLCrinel Service SRLCrinel Service SRL - www.crinel.ro - produse pentru medicina dentara
Dava SRL Dava SRL Dava SRL Dava SRL Dava SRL - www.davasuceava.ro - consumabile, instrumentar si mobilier

pentru stomatologie
Denti System Arad SRLDenti System Arad SRLDenti System Arad SRLDenti System Arad SRLDenti System Arad SRL - www.dentisystemarad.ro - implantologie

Depodent Mag SRL-DDepodent Mag SRL-DDepodent Mag SRL-DDepodent Mag SRL-DDepodent Mag SRL-D - www.depodent.ro - Produse
stomatologice

Doctor Tools SRLDoctor Tools SRLDoctor Tools SRLDoctor Tools SRLDoctor Tools SRL - instrumente medicale stomatologice
Donis SRL Donis SRL Donis SRL Donis SRL Donis SRL - www.donis.ro - consumabile medicale
Elmed SRLElmed SRLElmed SRLElmed SRLElmed SRL - www.elmedbm.ro - aparatura medicala si

stomatologica
Euromed SRLEuromed SRLEuromed SRLEuromed SRLEuromed SRL - instrumentar si aparatura stomatologica
Fantastic Glass SRLFantastic Glass SRLFantastic Glass SRLFantastic Glass SRLFantastic Glass SRL - www.tehnicianulmeu.ro - produse

stomatologice
Farmamedia MB SRLFarmamedia MB SRLFarmamedia MB SRLFarmamedia MB SRLFarmamedia MB SRL - www.farmamedia.ro - publicatii

medicale
Halmadent SRLHalmadent SRLHalmadent SRLHalmadent SRLHalmadent SRL - www.haladent.ro;aparatura medicala

si stomatologica
IntercoopIntercoopIntercoopIntercoopIntercoop - www.intercoop.ro;consumabile igienizare

laboratoare si cabinete
Introdesign SRLIntrodesign SRLIntrodesign SRLIntrodesign SRLIntrodesign SRL - www.intro.ro - aparatura medicala

Kayana SRLKayana SRLKayana SRLKayana SRLKayana SRL - www.aparaturastomatologica.ro;apratura si consumabile
stomatologice

Liamed SRLLiamed SRLLiamed SRLLiamed SRLLiamed SRL - www.liamed.ro - aparatura medicala
Medica Z3 SRLMedica Z3 SRLMedica Z3 SRLMedica Z3 SRLMedica Z3 SRL - produse stomatologice
Medident InternationalMedident InternationalMedident InternationalMedident InternationalMedident International - produse stomatologice
Numeris ComNumeris ComNumeris ComNumeris ComNumeris Com - www.numeris.ro - ecografe, aparatura medicala
Oradentmed SRLOradentmed SRLOradentmed SRLOradentmed SRLOradentmed SRL - www.dentech.hu - instrumentar dentar
PSC Automatizari si Instalatii SRLPSC Automatizari si Instalatii SRLPSC Automatizari si Instalatii SRLPSC Automatizari si Instalatii SRLPSC Automatizari si Instalatii SRL - www.psc-asi.ro - eechipamente

stomatologice
SoftofficeSoftofficeSoftofficeSoftofficeSoftoffice - www,softoffice.ro - software cabinete medicale
Spotlight SRLSpotlight SRLSpotlight SRLSpotlight SRLSpotlight SRL - www.spotlightmed.ro - stomatologie
Stodent Trade SRLStodent Trade SRLStodent Trade SRLStodent Trade SRLStodent Trade SRL - produse stomatologice
TAG Grup SRLTAG Grup SRLTAG Grup SRLTAG Grup SRLTAG Grup SRL - www.uniformemedicale.ro - uniforme medicale
Terapia SATerapia SATerapia SATerapia SATerapia SA - producator de medicamente
Total MedTotal MedTotal MedTotal MedTotal Med - www.total-med.ro - aparatura medicala
Unicare Medical Solutions SRLUnicare Medical Solutions SRLUnicare Medical Solutions SRLUnicare Medical Solutions SRLUnicare Medical Solutions SRL - www.unicare.ro - consumabile

medicale
White Dent Plus SRL White Dent Plus SRL White Dent Plus SRL White Dent Plus SRL White Dent Plus SRL - www.wdent.ro - produse stomatologice
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şi instrumentar medical, echipamente şi instrumentar stomatologic,
diagnostic si terapie, echipamente şi instrumentar chirurgical, echipamente
şi dotări pentru spitale, articole de unică folosinţă, medicină de recuperare,
ortopedie, echipamente şi instrumentar oftalmologic, medicamente produse
farmaceutice, farmacia verde.

Partenerii Partenerii Partenerii Partenerii Partenerii în organizarea ediţiei din acest an ai Camerei de Comerţ şi
Industrie Maramureş au fost :

- Universitatea de Medicină ş i  Farmacie ‘Iuliu Haţ ieganu’Universitatea de Medicină ş i  Farmacie ‘Iuliu Haţ ieganu’Universitatea de Medicină ş i  Farmacie ‘Iuliu Haţ ieganu’Universitatea de Medicină ş i  Farmacie ‘Iuliu Haţ ieganu’Universitatea de Medicină ş i  Farmacie ‘Iuliu Haţ ieganu’
Cluj Napoca Cluj Napoca Cluj Napoca Cluj Napoca Cluj Napoca - partener academic

- Colegiul Medicilor MaramureşColegiul Medicilor MaramureşColegiul Medicilor MaramureşColegiul Medicilor MaramureşColegiul Medicilor Maramureş - partener
- Colegiul Medicilor Dentişti MaramureşColegiul Medicilor Dentişti MaramureşColegiul Medicilor Dentişti MaramureşColegiul Medicilor Dentişti MaramureşColegiul Medicilor Dentişti Maramureş - partener
- Direcţia de Sănătate Publică Maramureş Direcţia de Sănătate Publică Maramureş Direcţia de Sănătate Publică Maramureş Direcţia de Sănătate Publică Maramureş Direcţia de Sănătate Publică Maramureş - partener
- Spitalul Judeţean de Urgenta Dr. Constantin OprişSpitalul Judeţean de Urgenta Dr. Constantin OprişSpitalul Judeţean de Urgenta Dr. Constantin OprişSpitalul Judeţean de Urgenta Dr. Constantin OprişSpitalul Judeţean de Urgenta Dr. Constantin Opriş - partener
- Societatea Medicilor de Familie Societatea Medicilor de Familie Societatea Medicilor de Familie Societatea Medicilor de Familie Societatea Medicilor de Familie - partener
- Ordinul Asistenţ i lor Medicali Generalişti , Moaşelor ş iOrdinul Asistenţ i lor Medicali Generalişti , Moaşelor ş iOrdinul Asistenţ i lor Medicali Generalişti , Moaşelor ş iOrdinul Asistenţ i lor Medicali Generalişti , Moaşelor ş iOrdinul Asistenţ i lor Medicali Generalişti , Moaşelor ş i

Asistenţilor Medicali din România Filiala MaramureşAsistenţilor Medicali din România Filiala MaramureşAsistenţilor Medicali din România Filiala MaramureşAsistenţilor Medicali din România Filiala MaramureşAsistenţilor Medicali din România Filiala Maramureş – partener
- Ordinul Tehnicienilor Dentari Filiala MaramureşOrdinul Tehnicienilor Dentari Filiala MaramureşOrdinul Tehnicienilor Dentari Filiala MaramureşOrdinul Tehnicienilor Dentari Filiala MaramureşOrdinul Tehnicienilor Dentari Filiala Maramureş - partener
- Clinica Someşan Clinica Someşan Clinica Someşan Clinica Someşan Clinica Someşan - Partener Sponsor

Manifestarea MaraMedica 2014 s-a desfăşurat la Centrul de
Instruire şi Marketing al Camerei de Comerţ şi Industrie
Maramureş.

EXPOZANŢIEXPOZANŢIEXPOZANŢIEXPOZANŢIEXPOZANŢI
ADION Prodimpextrans SRLADION Prodimpextrans SRLADION Prodimpextrans SRLADION Prodimpextrans SRLADION Prodimpextrans SRL - www.adion.ro - Instrumentar

si aparatura Medicala
Air Liquide VitalAire Romania SRLAir Liquide VitalAire Romania SRLAir Liquide VitalAire Romania SRLAir Liquide VitalAire Romania SRLAir Liquide VitalAire Romania SRL - www.vitalaire.ro -

furnizor in domeniul Home Health
AGER Dent SRLAGER Dent SRLAGER Dent SRLAGER Dent SRLAGER Dent SRL - www.agerdent.ro - produse stomatologice
Asociatia AutismAsociatia AutismAsociatia AutismAsociatia AutismAsociatia Autism
Asociatia Ziaristi lor Donatori de SangeAsociatia Ziaristi lor Donatori de SangeAsociatia Ziaristi lor Donatori de SangeAsociatia Ziaristi lor Donatori de SangeAsociatia Ziaristi lor Donatori de Sange
ATO Medical Vest ATO Medical Vest ATO Medical Vest ATO Medical Vest ATO Medical Vest - dispozitive medicale si tehnico medicale
BER MEDICAL SRL BER MEDICAL SRL BER MEDICAL SRL BER MEDICAL SRL BER MEDICAL SRL - comercializarea de aparatura medicala,
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Despre învăţământul profesional şi tehnic maramureşean - Partea I

Calificarea profesională este foarte diversificată şi în mare parte
în concordanţă cu cererea pieţei de muncă maramureşene. Vom regăsi
aproape 40 de profesii pregătite în învăţământul maramureşean,
dintre care amintim:

- profilul tehnicprofilul tehnicprofilul tehnicprofilul tehnicprofilul tehnic: tehnician pentru întreţinere şi reparaţii,
electromecanic, mecanic, mecanotrist, proiectant CAD, electrotehnist,
instalaţii electrice, telecomunicaţii, automatizări, desenator pentru
construcţii şi instalaţii, designer vestimentar, design mobilă şi
amenajări interioare, operator tehnică de calcul, în transporturi,
prelucrări mecanice;

- profilul serviciiprofilul serviciiprofilul serviciiprofilul serviciiprofilul servicii: organizator banqueting, tehnician în turism,
administraţie, activităţi economice, de comerţ, hotelier, gastronomie,
coafor-stilist

- profilul resurse naturale ş i protecţ ia mediuluiprofilul resurse naturale ş i protecţ ia mediuluiprofilul resurse naturale ş i protecţ ia mediuluiprofilul resurse naturale ş i protecţ ia mediuluiprofilul resurse naturale ş i protecţ ia mediului:
tehnician analiză produse alimentare, silvicultură şi exploatări
forestiere, ecologie, protecţia calităţii mediului, chimist de laborator,
agronom, veterinar, horticultor.

- profilul învăţământ postliceal: profilul învăţământ postliceal: profilul învăţământ postliceal: profilul învăţământ postliceal: profilul învăţământ postliceal: asistent medical generalist
Viaţa ne recomandă ca parteneriatele stabilite cu angajatorii să

fie realizate pe baza de contracte şi/sau de protocoale de colaborare
care să cuprindă obligaţiile părţilor, având ca obiectiv principal
asigurarea efectuării de către elevi a instruirii practice la operatorul
economic precum şi asigurarea unei stabilităţi şi a unei continuităţi,
efective şi eficiente, cu respectarea cerinţelor legate de echilibru
între cererea de educaţie şi oferta educaţională. 

Examinând evoluţia ofertei şcolare în ultimii ani şi făcând corelaţii
cu reţeaua şcolara, piaţa muncii, opţiunile elevilor se pot trage
următoarele observaţii:

menţinerea în structura reţelei şcolare a unor calificări/
specializări din domeniu pentru care cererea era redusă din motive
legate de păstrarea catedrelor titulare în scoli, atât din partea pieţii
muncii, dar şi din partea elevilor;

includerea într-un procent redus în oferta şcolară a calificărilor/
specializărilor pentru domenii în care se înregistrează un deficit de
forţă de muncă (turism şi alimentaţie, telecomunicaţii, agroturism,

comerţ, colectarea, depozitarea, reciclarea deşeurilor; electronică,
informatică; materiale de construcţii, estetică şi îngrijirea corpului
omenesc, reţele distribuţie pentru produse agricole ecologice, servicii
etc.);

creşterea ponderii profilului tehnic până în anul 2004, urmată
de o scădere a sa;

scăderea ponderii pofilului servicii până în anul 2004, urmată
de o creştere a sa;

menţinerea aproximativ constantă a ponderii profilului resurse
naturale şi protecţia mediului ponderea elevilor cuprinşi în clasa a
IX-a SAM este în creştere faţă de a celor cuprinşi în clasa a IX-a liceu
tehnologic, ca urmare a extinderii claselor de SAM în mediul rural.

Începând cu anul şcolar 2013, în oferta şcolară maramureşeană au
fost introduse specializări/calificări noi, corelate cu solicitările recente
apărute pe piaţa muncii (tâmplar universal, tehnician în activităţi
economice, tehnician merceolog, broker, agent asigurări, operator
tehnologii neconvenţionale, confecţioner tâmplărie din mase plastice,
montator produse rigips, designer, montator aparate aer condiţionat,
automatizări, tehnician turism, electronică, automatizări, informatică,
prelucrări neconvenţionale, transporturi, electromecanic, materiale
de construcţii, construcţii şi lucrări publice, agricultura, silvicultură,
industrie alimentară, fabricarea produselor din lemn, estetică şi igiena
corpului omenesc)

Pornind de la beneficiile pe care parteneriatul cu operatorii
economici poate să le aducă scolii şi elevilor săi, vom prezenta un
exemplu de bună practică dezvoltat în unele zone ale României, dar şi
la noi în Maramureş, de Colegiu Economic „Nicolae Titulescu” din
Baia Mare.

„Firma de exerciţiu” este un concept didactic, bazat pe învăţarea
prin practică. Este o simulare a unei firme reale, care poate fi realizată
prin implicarea directă a unui profesor coordonator.

Locul de desfăşurare a activităţii firmei de exerciţiu este un cabinet
dotat cu mobilier corespunzător, cu tehnică necesară învăţării, pentru
efectuarea de operaţii economice şi comerciale care să simuleze
activitatea unei firme din sfera economică reală. Scopul firmei de
exerciţiu este ca elevii să dobândească competenţe cheie, care să le
permită să se realizeze cu succes în lumea reală.

A 40-a Şedinţă a Consiliului Euroregiunii Carpatice
În data de 14 februarie

2014, la Nyiregyhaza –
Ungaria s-a desfăşurat cea de-
a 40-a şedinţă a Consiliului
Euroregiunii Carpatica.

Din România, la şedinţă au
participat reprezentanţi din
conducerea Consili i lor
Judeţene Maramureş, Sălaj şi
Satu Mare.

În calitate de preşedinte al
Comisiei de Comerţ a
Euroregiunii Carpatice a fost
prezentă la eveniment ş i
Camera de Comerţ ş i Industrie
Maramureş prin secretarul general Tuş
Florentin.

În cadrul lucrărilor fiecare parte
naţională a susţinut prezentări legate de
activitatea Euroregiunii Carpatice.

Din partea Română prezentarea a fost

susţinută de Camera de Comerţ şi
Industrie Maramureş care a prezentat
un raport al activităţilor Comisiei de
Comerţ în perioada 2003 - 2013.

De asemenea au fost menţionate
principalele direcţii şi proiecte de viitor
ale Comisiei.

Dintre cele 5 Comisii de
lucru existente la  nivelul ERC
- Comisia de Comerţ s-a
evidenţiat prin activitatea
deosebit de susţinută pe linia
promovării relaţ i i lor ş i
legăturilor comerciale între
ţările din ERC.

Cu ocazia acestei întâlniri
festive a avut loc şi predarea
mandatului de preşedinte al
Euroregiunii Carpatica de
către partea maghiară, părţii
poloneze.

Conducerea Euroregiunii este
asigurată conform principiului rotaţiei
de fiecare parte naţională. La această
şedinţă a fost investit pentru un mandat
de 2 ani dl. Jozef Jodlowski
reprezentantul Părţ i i Naţ ionale
Poloneze.
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

Curs “LUCRĂTOR COMERCIAL”
Camera de Comerţ şi Industrie

Maramureş în cadrul Academiei de
Management pentru IMM, a
organizat în perioada 3 – 6 februarie
2014, o nouă serie de curs
“LUCRĂTOR COMERCIAL” (COD COR:
522303).

Program de formare necesar atât
înfi inţăr i i  de Persoane Fizice
Autorizate, Întreprinderi Individuale,
Întreprinderi Familiale, conform
O.U.G. nr. 44/2008 privind
desfşăurarea activităţilor 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 activităţii de vânzare; Raportarea
activităţii de vânzare; Aplicarea NSSM şi

PSI; Aplicarea procedurilor de calitate;
Comunicarea la locul de muncă;Efectuarea

muncii în echipă; Perfecţionarea
profesională; Prezentarea produselor
ş i  servici i lor aferente vânzăr i i;
Promovarea imaginii standului;
Menţinerea stocurilor de rezervă;
Verificarea stocurilor cu vânzările;
Comunicarea cu clienţii; Crearea
mediului ambiental necesar vânzării;
Efectuarea vânzăr i i ; Încasarea
contravalorii mărfii”.

Absolvenţii cursului organizat de
CCI Maramureş beneficiază ulterior

de suport ş i consultanţă din partea
specialiştilor Camerei în identificarea de
potenţiali parteneri şi consiliere juridică
specializată.

Curs de formare iniţială a MEDIATORILOR
În perioada 10 - 23 februarie 2014, Camera de Comerţ şi

Industrie Maramureş în colaborare cu Asociaţia Institutul Transilvan
de Mediere din Cluj Napoca, a organizat o nouă serie de curs de
formare iniţială a MEDIATORILOR.

Cursul este autorizat prin Hotărârile Consiliului de Mediere nr.
988/06.06.2008, nr. 127/26.11.2009 şi nr. 2829/
22.10.2011 şi acoperă în întregime tematica de profil prevăzută
de Standardul Ocupaţional, cum ar fi: legislaţia şi etica medierii,
modalităţile de soluţionare amiabilă a conflictelor, procedurile de
mediere, tehnicile mediatorului (analiza de conflict, empatia,
negocierea, tehnicile de asistenţă şi control, persuasiunea).

Pe lângă partea teoretică studiată în cadrul cursului, o mare
parte a timpului este alocat jocurilor de rol, fiecare dintre cei 10
cursani au trecut cel puin o dată prin întregul proces de mediere
în rolul mediatorului.

Cursurile s-au desfăşurat zilnic, la sediul Camerei de Comerţ şi
Industrie Maramureş şi au fost susţinute de către lectori specialişti
în domeniu, recunoscuţi şi autorizaţi de către Consiliul de Mediere.

Examenul de absolvire a cursului a fost organizat la Cluj-Napoca,
în data de 23.02.2014. Ulterior absolvenţii vor primi Certificate
de absolvire emise de Consiliu, act în baza căruia (alături de alte
documente prevăzute în lege) se vor putea autoriza ca mediatori.

Curs de perfecţionare „MEDIATOR II.1 Tehnici avansate de
mediere – construirea strategiilor de mediere”

La cererea mediatorilor autorizaţi, în
perioada 14 - 16 februarie 2014, Camera
de Comerţ şi Industrie Maramureş în
colaborare cu Asociaţia Institutul Transilvan de
Mediere din Cluj Napoca, a
organizat cursul de
perfecionare „MEDIATOR II.1
Tehnici avansate de mediere
– construirea strategiilor de
mediere”. Cursul este autorizat
de către Consiliul de Mediere prin
hotărârea nr. 2823/22.10.2011, la
finalul căruia sunt acordate 20 de
puncte de formare continuă.

Acest curs este dedicat în
exclusivitate mediatori lor
autoriza ţ i  conform
reglementări lor în vigoare
înregistraţ i  la Administraţ ia
Financiară care s-a desfăşurat
pe parcursul a două zile, câte 5
ore/zi la sediul Camerei de

Comerţ şi Industrie Maramureş.
Tematica abordată în cadrul cursului a

acoperit noile modificări legislative în domeniul
medierii şi impactul pe care le au acestea în

activitatea de mediatori, cât şi provocările şi
riscurile la care sunt supuşi mediatorii datorită
acestora. De asemenea, în cadrul cursului au
fost prezentate şi o serie de tehnici de mediere

avansate de colectare, analiză,
verificare şi clasificare a
informaţiilor, precum şi metode de
construire a strategiilor de
negociere şi mediere în baza
rezultatelor din analizarea lor.
Cursul a avut şi o componentă
practică, reprezentată de studii de
caz, analize interactive, exerciţii
pentru deprinderea abilităţilor
propuse şi simulări complexe care
integrează totalitatea cunoştinţelor
şi abilităţilor dobândite în timpul
cursului.

La finalul cursului, absolvenţii au
primit Adeverinţe de participare la
curs, emise de către Asociaţia
Institutul Transilvan de Mediere.

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Curs “Responsabil cu Gestionarea Deşeurilor”
conform legii nr. 211 din 2011

În perioada 25-28 februarie25-28 februarie25-28 februarie25-28 februarie25-28 februarie
2014, 2014, 2014, 2014, 2014, Camera de Comerţ şi
Industrie Maramureş în
colaborare cu lectori de la Garda
Naţională de Mediu -
Comisariatul Judeţean
Maramureş a organizat o nouă
serie de curs “Responsabil cu
Gestionarea Deeurilor conform
legii nr. 211 din 2011”.

Scopul cursului Scopul cursului Scopul cursului Scopul cursului Scopul cursului este de a
instrui persoana desemnată cu
gestionarea deşeurilor din cadrul
firmei, astfel încât să se asigure
îndeplinirea obligaţiilor legale în
domeniul gestionării deşeurilor.

Cursul s-a desfăşurat pe parcursul a patru zile, de marţi până
vineri, în intervalul orar 16:00 - 19:00, la sediul Camerei de Comerţ

şi Industrie Maramureş.
La finalul programului de

formare, cei 16 cursanţi, au
susţinut un test de evaluare. În
urma evaluării, absolvenţii au
primit certificate de participare
emise de către Camera de
Comerţ şi Industrie Maramureş.

Având în vedere necesitatea
şi obligativitatea unui astfel de
curs, conform legii 211/2011, cât
şi feedback-ul pozitiv din partea
participanţi lor la curs,
colaborarea cu lectorii de la
Garda Naţională de Mediu -
Comisariatul Judeţean

Maramureş va continua prin organizarea unei noi serii de curs în
perioada 24-27 martie 2014.

Cafeneaua Oamenilor de Afaceri

CENTRUL DE INFORMARE PENTRU INSTRUMENTE STRUCTURALECENTRUL DE INFORMARE PENTRU INSTRUMENTE STRUCTURALECENTRUL DE INFORMARE PENTRU INSTRUMENTE STRUCTURALECENTRUL DE INFORMARE PENTRU INSTRUMENTE STRUCTURALECENTRUL DE INFORMARE PENTRU INSTRUMENTE STRUCTURALE
Informaţiile oferite la Centrul de Informare îi ghidează pe potenţialii

beneficiari către tipul de finanţare specific iniţiativelor şi profilului lor. În plus,
îi ajută pe cei nefamiliarizaţi cu procedurile de finanţare să înţeleagă paşii care
trebuie parcurşi pentru obţinerea unei finanţări.

Centrul acoperă o arie largă de teme şi informaţii de actualitate preluate din
întregul sistem de gestiune a fondurilor structurale şi de coeziune: autorităţi de
management, organisme intermediare, instituţii cu atribuţii de coordonare.

Activitatea Centrului de Informare se axează pe două priorităţi:Activitatea Centrului de Informare se axează pe două priorităţi:Activitatea Centrului de Informare se axează pe două priorităţi:Activitatea Centrului de Informare se axează pe două priorităţi:Activitatea Centrului de Informare se axează pe două priorităţi:
(1) informează cetăţenii, companiile şi instituţiile publice locale şi centrale

cu privire la oportunităţile de finanţare existente, in timp real şi cu informaţii
relevante;

(2) comunică obiectivele şi realizările în domeniul instrumentelor structurale,
prin evidenţierea proiectelor finanţate din fonduri structurale ce pot fi modele
de reuşită şi îmbunătăţesc viaţa oamenilor în comunităţile în care au fost
implementate.

Centrul de Informare oferă asistenţă (Help Desk), derulează campanii de
informare şi administrează site-ul www.fonduri-ue.ro. La sediul Centrului de
Informare se găsesc materiale realizate de către instituţiile cu atribuţii în

gestionarea fondurilor structurale şi materiale realizate de diferiţi beneficiari.
Campanii de informareCampanii de informareCampanii de informareCampanii de informareCampanii de informare
Campaniile de informare se vor desfăşura trimestrial şi vor conţine evenimente

de comunicare atât la nivel local, cât şi naţional. Informarea va fi ţintită, specifică
şi cu relevanţă pentru fiecare categorie de beneficiari în parte. Canalele de comunicare
prin care se vor transmite informaţiile, altele decât Help Desk-ul, sunt:

> > > > > Evenimente de informare, organizate în cele opt regiuni de dezvoltare;
> > > > > Buletine informative;
> > > > > Broşuri cu proiecte de succes;
> > > > > Site-ul www.fonduri-ue.ro;
> > > > > Reţelele de socializare Facebook, Twitter şi LinkedIn.
Pentru a primi informaţii la zi despre fondurile structurale şi de coeziune,

despre oportunităţile de finanţare, despre activitatea Autorităţilor de
Management şi a altor instituţii publice cu atribuţii în administrarea acestor
fonduri, puteţi contacta Centrul de Informare la numărul scurt 021 9340 sau prin
intermediul internetului (www.fonduri-ue.ro/contact@infocentru.fonduri-ue.ro).

Sursa: publicaţia Asistenţă tehnică pentru implementarea instrumentelor
structurale în România editată de Ministerul Fondurilor Europene

Începând cu
luna februarie
2014 s-a reluat
o r g a n i z a r e a
î n t â l n i r i l o r

operatorilor economici cu
reprezentanţ i  ai instituţ i i lor
deconcentrate, specialişti, experţi pe
teme de interes ale oamenilor de
afaceri în cadrul „Cafenelei Oamenilor
de Afaceri”.

Prima temă prezentată şi dezbătută
în cadrul Cafenelei Oamenilor de

Afaceri a fost:
„Închiderea exerciţiului

financiar 2013”
Acest eveniment a fost

organizat în data de 18
februarie 2014, de către CCI
Maramureş în colaborare cu
Administraţ ia Judeţeană a
Finanţelor Publice Maramureş
şi s-a bucurat de participarea
unui număr important de
reprezentanţi/ specialişti ai
firmelor maramureşene.

Închiderea exerciţiului financiar 2013Închiderea exerciţiului financiar 2013Închiderea exerciţiului financiar 2013Închiderea exerciţiului financiar 2013Închiderea exerciţiului financiar 2013
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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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Informaţii, relaţii suplimentare la: Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş
430232, Baia Mare, Bd. Unirii nr. 16, România

Tel. 0262-221510, 0362-405303, 0728-233908, Fax: 0262-225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro
www.ccimm.ro, www.proafaceri.ro, www.rurced.com, www.tradecarp.com, www.europe-job.eu

Reprezentarea şi susţinerea intereselor societăţilor
comerciale;

Apartenenţa la o organizaţie de prestigiu la nivel
internaţional făcând parte dintr-o reţea de peste 10.000
de camere de comerţ;

Reduceri substanţiale la toate produsele şi serviciile
oferite de Cameră;

Acces rapid la consultanţă de afaceri şi informaţii privind
Integrarea Europeană;

Stabilirea de contacte de afaceri în ţară şi în străinătate;

Acces la evenimente de afaceri locale, naţionale şi
internaţionale;

O garanţie a seriozităţii, competenţei şi credibilităţii firmei
dvs.;

Pregătire şi perfecţionare profesională în afaceri;

Facilităţi acordate pentru participarea la târguri şi expoziţii
naţionale şi internaţionale.

MOTIVE PENTRU A DEVENI MEMBRU AL CAMEREI
DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE MARAMUREŞ
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Brevetul unitar în sprijinul IMM-urilor
Consiliul European din 29 iunie 2012 a încheiat negocierile

privind viitorul sistem de brevet unitar al Uniunii Europene.
Mult aşteptata decizie pregăteşte calea pentru instituirea unei
protecţii prin brevete mai ieftină, mai simplă şi mai eficientă
pentru societăţile din UE, în special pentru întreprinderile mici
şi mijlocii.

„După treizeci de ani de negocieri, am ajuns la un acord privind
brevetul european. Odată cu finalizarea acordului, societăţile
europene vor constata că, în loc să depună o cerere de brevetare în 27
de state membre, de acum vor putea depune cererea într-un singur
loc. Iar acest lucru va avea un impact favorabil asupra creşterii şi a
activităţii economice din Europa”, a afirmat prim-ministrul danez, Helle
Thorning-Schmidt.

Un alt avantaj al implementării sistemului brevetului european este
acela că, odată examinată o cerere de brevet într-unul din Oficiile
Naţionale semnatare ale Acordului Interguvernamental, hotărârea de
acordare a brevetului va fi recunoscută de celelalte oficii, fără a fi
necesară o altă examinare.

Liderii au trebuit să rezolve ultima chestiune nesoluţionată: sediul
diviziei centrale a Tribunalului de Primă Instanţă a instanţei unice în
materie de brevete. Aceştia au convenit stabilirea sediului la Paris şi
înfiinţarea a două secţii specializate, una cu sediul la Londra, iar cealaltă
la München.

Sistemul unic de soluţionare a litigiilor în materie de brevete
Instanţa unică în materie de brevete va deţine competenţa exclusivă

în ceea ce priveşte acţiunile legate de validitatea sau încălcarea unui
brevet unic european. Astfel, va fi eliminat riscul deschiderii unor procese
multiple privind acelaşi brevet în state membre diferite, precum şi riscul

ca hotărârile instanţelor cu privire la acelaşi litigiu să difere de la un stat
membru la altul.

În plus, sistemul unic va reduce în mod substanţial costurile suportate
de societăţi pentru litigiile în materie de brevete. Comisia Europeană a
calculat că, graţie instanţei unice, cheltuielile de judecată suportate de
societăţile europene pot fi reduse cu aproximativ 289 de milioane de
euro în fiecare an.

Validarea simplificată şi regimul lingvistic
Instanţa unică în materie de brevete face parte din viitorul sistem de

brevet unitar al UE. Celelalte două elemente sunt: un regulament privind
brevetul unitar propriu-zis şi un regulament privind dispoziţiile
referitoare la traducere pentru respectivul brevet. Statele membre şi
Parlamentul European au convenit asupra celor două regulamente în
decembrie 2011.

Viitorul brevet unitar ar urma să fie valabil în toate statele membre
participante şi va fi obţinut prin intermediul unei cereri unice. Regimul
lingvistic ar urma să se inspire din actualul sistem gestionat de Oficiul
European de Brevete, în cadrul căruia limbile de lucru sunt engleza,
franceza şi germana, ceea ce va contribui la reducerea costurilor
privind obţinerea protecţiei prin brevete.

În prezent, obţinerea unui brevet care ar fi valabil în 13 state membre
poate costa până la 20000 de euro, din care aproximativ 14000 de
euro ar fi cheltuiţi numai pe traduceri. Prin comparaţie, obţinerea unui
brevet american costă aproximativ 1850 de euro.

(Material cules pe site-ul http://www.european-council.europa.eu
şi prelucrat de Carmen NEACŞU, Consilier European în Proprietate
Industrială)

SR ISO 22320:2013, Securitatea societăţii.SR ISO 22320:2013, Securitatea societăţii.SR ISO 22320:2013, Securitatea societăţii.SR ISO 22320:2013, Securitatea societăţii.SR ISO 22320:2013, Securitatea societăţii.
Managementul urgenţelorManagementul urgenţelorManagementul urgenţelorManagementul urgenţelorManagementul urgenţelor. Cerinţe privind răspunsul la eveniment. Cerinţe privind răspunsul la eveniment. Cerinţe privind răspunsul la eveniment. Cerinţe privind răspunsul la eveniment. Cerinţe privind răspunsul la eveniment
Prezentul standard internaţional

specifică cerinţele minime pentru un
răspuns eficient la evenimente şi
furnizează elementele de bază pentru
comandă şi control, informaţiile
operaţionale, coordonare şi cooperare
în cadrul unei organizaţii specializate
în răspunsul la evenimente. Acesta
include proceduri şi structuri
organizaţionale pentru comandă şi
control, bazele pe care se iau deciziile,
trasabilitate, managementul
informaţiilor şi interoperabilitate.

Standardul stabileşte cerinţe pentru
informaţiile operaţionale pentru
răspunsul la evenimente care
specifică procese, sisteme de lucru,
obţinerea şi managementul datelor cu
scopul de a produce informaţii
oportune, relevante şi precise.
Standardul sprijină, atât procesul de
comandă şi control, cât şi
coordonarea şi cooperarea, intern în

cadrul organizaţiei şi extern împreună
cu celelalte părţi implicate şi
specifică cerinţele pentru coordonare
şi cooperare între organizaţii.

Acest standard internaţional se
poate aplica în orice organizaţie
(privată, de interes public,
guvernamentală sau nonprofit)
implicată în pregătirea sau răspunsul
la evenimente la nivel internaţional,
naţional, regional sau local, incluzând
şi organizaţiile care:

a) răspund de, şi participă la,
prevenirea evenimentelor şi
pregătirile pentru revenirea la starea
de normalitate,

b) oferă îndrumări şi orientare în
cadrul răspunsului la eveniment,

c) elaborează reglementări şi
planuri pentru comandă şi control,

d) desfăşoară activităţi de
coordonare şi cooperare între mai
multe agenţii/mai multe organizaţii

pentru răspunsul la evenimente,
e) elaborează sisteme de informare
şi comunicare pentru răspunsul la
evenimente,

f) fac cercetări în domeniul
răspunsului la evenimente, al
informării şi comunicării şi al
modelelor de interoperabilitate a
datelor,

g) fac cercetări în domeniul
impactului factorului uman în
răspunsul la evenimente,

h) sunt responsabile de comunicare
şi relaţia cu publicul.

Informaţii suplimentare la Centrul
Zonal de Informare si Vânzare în
domeniul standardelor din cadrul
CCI Maramure et. 3, cam. 9, tel.
0262-221510, 0362-405303, fax
0262-225794 e-mail:
cci_mm@ccimm.ro. Persoană de
contact: Mihail MĂRĂŞESCU.
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♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 127 din 29 ianuarie 2014. 127 din 29 ianuarie 2014. 127 din 29 ianuarie 2014. 127 din 29 ianuarie 2014. 127 din 29 ianuarie 2014
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind
aplicarea procedurii de angajare a răspunderii
solidare reglementate de dispoziţiile art. 27 şi
28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscal (MO nr. 85
din 4 februarie 2014)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 123 din 29 ianuarie 2014. 123 din 29 ianuarie 2014. 123 din 29 ianuarie 2014. 123 din 29 ianuarie 2014. 123 din 29 ianuarie 2014
pentru modificarea Ordinului preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
1.950/2012 privind aprobarea modelului şi
conţinutului formularelor utilizate pentru
declararea impozitelor şi taxelor cu regim de
stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă
(MO nr. 87 din 4 februarie 2014)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 2.506 din 30 decembrie 2013. 2.506 din 30 decembrie 2013. 2.506 din 30 decembrie 2013. 2.506 din 30 decembrie 2013. 2.506 din 30 decembrie 2013
privind instituirea schemelor de ajutor de
minimis pentru acţiunile din Programul de
promovare a exportului (MO nr. 94 din 6
februarie 2014)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 35 din 17 ianuarie 2014. 35 din 17 ianuarie 2014. 35 din 17 ianuarie 2014. 35 din 17 ianuarie 2014. 35 din 17 ianuarie 2014
privind modificarea Ordinului ministrului
mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006
pentru aprobarea modelului şi conţinutului
formularului “Declaraţie privind obligaţiile la
Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de
completare şi depunere a acestuia (MO nr. 99
din 7 februarie 2014)

♦ HOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nr. 61 din 5 februarie 2014. 61 din 5 februarie 2014. 61 din 5 februarie 2014. 61 din 5 februarie 2014. 61 din 5 februarie 2014
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.
859/2013 privind acordarea ajutorului de
minimis pentru achiziţionarea de tancuri de
răcire a laptelui, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri de aplicare a acesteia (MO nr. 100 din
10 februarie 2014)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 200 din 5 februarie 2014. 200 din 5 februarie 2014. 200 din 5 februarie 2014. 200 din 5 februarie 2014. 200 din 5 februarie 2014
privind modificarea anexei la Ordinul
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea
competenţei teritoriale de administrare (MO nr.
102 din 11 februarie 2014)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 117 din 28 ianuarie 2014. 117 din 28 ianuarie 2014. 117 din 28 ianuarie 2014. 117 din 28 ianuarie 2014. 117 din 28 ianuarie 2014
pentru aprobarea formularului “Decizie de
impunere privind plăţile anticipate cu titlu de
contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru
veniturile din cedarea folosinţei bunurilor” (MO
nr. 103 din 11 februarie 2014)

♦ HOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nr. 77 din 5 februarie 2014. 77 din 5 februarie 2014. 77 din 5 februarie 2014. 77 din 5 februarie 2014. 77 din 5 februarie 2014
pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 44/2004 (MO nr. 108 din 12
februarie 2014)

♦ LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 129 din 25 iunie 1998. 129 din 25 iunie 1998. 129 din 25 iunie 1998. 129 din 25 iunie 1998. 129 din 25 iunie 1998
(*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare
Socială*) (MO nr. 109 din 13 februarie 2014)

♦ LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 144 din 26 iulie 2000. 144 din 26 iulie 2000. 144 din 26 iulie 2000. 144 din 26 iulie 2000. 144 din 26 iulie 2000
(*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) privind acordarea de facilităţi

persoanelor care au domiciliul în localităţile
rurale aflate în zonele montane (MO nr. 111 din
13 februarie 2014)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 63 din 17 ianuarie 2014. 63 din 17 ianuarie 2014. 63 din 17 ianuarie 2014. 63 din 17 ianuarie 2014. 63 din 17 ianuarie 2014
privind revizuirea mediei numărului de locuitori
prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri financiare (MO nr. 112
din 14 februarie 2014)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 223 din 10 februarie 2014. 223 din 10 februarie 2014. 223 din 10 februarie 2014. 223 din 10 februarie 2014. 223 din 10 februarie 2014
pentru modificarea Ordinului preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi
alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se
plătesc de contribuabili într-un cont unic (MO
nr. 114 din 17 februarie 2014)

♦ LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 12 din 6 august 1990. 12 din 6 august 1990. 12 din 6 august 1990. 12 din 6 august 1990. 12 din 6 august 1990
(*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) privind protejarea populaţiei
împotriva unor activităţi de producţie, comerţ
sau prestări de servicii ilicite*) (MO nr. 121 din
18 februarie 2014)

♦ LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 88 din 21 mai 2010. 88 din 21 mai 2010. 88 din 21 mai 2010. 88 din 21 mai 2010. 88 din 21 mai 2010
(*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) privind aprobarea unor măsuri
financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii
din industria berii*) (MO nr. 121 din 18
februarie 2014)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 81 din 11 februarie 2014. 81 din 11 februarie 2014. 81 din 11 februarie 2014. 81 din 11 februarie 2014. 81 din 11 februarie 2014
pentru modificarea Ordinului ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 772/2007
privind criteriile de recunoaştere a organizaţiilor
de producători din sectorul pescuitului şi
acvaculturii (MO nr. 124 din 19 februarie 2014)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014. 119 din 4 februarie 2014. 119 din 4 februarie 2014. 119 din 4 februarie 2014. 119 din 4 februarie 2014
pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate
publică privind mediul de viaţă al populaţiei
(MO nr. 127 din 21 februarie 2014)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 258 din 17 februarie 2014. 258 din 17 februarie 2014. 258 din 17 februarie 2014. 258 din 17 februarie 2014. 258 din 17 februarie 2014
privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru
măsura 215 “Plăţi privind bunăstarea animalelor
- pachet b) - păsări” din Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2007-2013 (MO nr. 128 din
21 februarie 2014)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 192 din 20 februarie 2014. 192 din 20 februarie 2014. 192 din 20 februarie 2014. 192 din 20 februarie 2014. 192 din 20 februarie 2014
privind modificarea Ordinului ministrului
mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006
pentru aprobarea Metodologiei de calcul al
contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru
mediu (MO nr. 129 din 21 februarie 2014)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 199 din 14 februarie 2014. 199 din 14 februarie 2014. 199 din 14 februarie 2014. 199 din 14 februarie 2014. 199 din 14 februarie 2014
privind modificarea şi completarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării
regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013
(MO nr. 137 din 25 februarie 2014)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 192 din 20 februarie 2014. 192 din 20 februarie 2014. 192 din 20 februarie 2014. 192 din 20 februarie 2014. 192 din 20 februarie 2014
privind modificarea Ordinului ministrului
mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006
pentru aprobarea Metodologiei de calcul al
contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru
mediu (MO nr. 129 din 21 februarie 2014)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 235 din 13 februarie 2014. 235 din 13 februarie 2014. 235 din 13 februarie 2014. 235 din 13 februarie 2014. 235 din 13 februarie 2014
pentru modificarea Ordinului preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de
modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu
privire la TVA, precum şi a modelului şi
conţinutului unor formulare (MO nr. 133 din
24 februarie 2014)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 256 din 18 februarie 2014. 256 din 18 februarie 2014. 256 din 18 februarie 2014. 256 din 18 februarie 2014. 256 din 18 februarie 2014
privind indicele preţurilor de consum utilizat
pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul
impozitului pe profit anual (MO nr. 135 din 25
februarie 2014)

♦ LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 135 din 15 mai 2007. 135 din 15 mai 2007. 135 din 15 mai 2007. 135 din 15 mai 2007. 135 din 15 mai 2007
(*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) privind arhivarea documentelor
în formă electronică*) (MO nr. 138 din 25
februarie 2014)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 473 din 17 februarie 2014. 473 din 17 februarie 2014. 473 din 17 februarie 2014. 473 din 17 februarie 2014. 473 din 17 februarie 2014
privind aprobarea procedurilor de implementare
a Programului de dezvoltare şi modernizare a
activităţilor de comercializare a produselor şi
serviciilor de piaţă, a Programului pentru
dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul
tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare -
START, a Programului naţional multianual
pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în
rândul femeilor manager din sectorul
întreprinderilor mici şi mijlocii, a Programului
naţional multianual pentru susţinerea
meşteşugurilor şi artizanatului şi a Programului
naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare
de incubatoare tehnologice şi de afaceri (MO nr.
138 din 25 februarie 2014)

♦ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 272 din 19 februarie 2014. 272 din 19 februarie 2014. 272 din 19 februarie 2014. 272 din 19 februarie 2014. 272 din 19 februarie 2014
pentru modificarea şi completarea Ordinului
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.
246/2008 privind stabilirea modului de
implementare, a condiţiilor specifice şi a
criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale
directe complementare în sectorul vegetal,
pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor
de agromediu şi zone defavorizate (MO nr. 141
din 26 februarie 2014)

♦ LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 289 din 15 februarie 2002. 289 din 15 februarie 2002. 289 din 15 februarie 2002. 289 din 15 februarie 2002. 289 din 15 februarie 2002
(*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) privind perdelele forestiere de
protecţie*) (MO nr. 143 din 26 februarie 2014)

♦ ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nrORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nrORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nrORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nrORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 26. 8 din 26. 8 din 26. 8 din 26. 8 din 26
februarie 2014 februarie 2014 februarie 2014 februarie 2014 februarie 2014 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative şi alte măsuri
fiscal-bugetare (MO nr. 151 din 28 februarie
2014)

♦ ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nrORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nrORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nrORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nrORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 26. 9 din 26. 9 din 26. 9 din 26. 9 din 26
februarie 2014 februarie 2014 februarie 2014 februarie 2014 februarie 2014 pentru aprobarea unor măsuri
de eficientizare a sistemului de gestionare a
instrumentelor structural (MO nr. 151 din 28
februarie 2014)

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

Ofertă Sejur Pascal în
Maramureş - 2014

Pentru o durată a sejurului între 3
nopţi (4 zile) şi 4 nopţi (5 zile), tarifele
promoţionale/ persoană/ sejur sunt
cuprinse între 510 lei şi 699 lei.
Perioada de sejur este între 18.04.2014
- 22.04.2014.

Copiii, funcţie de vârstă, beneficiază
de facilităţi deosebite.

Funcţie de opţiune, se asigură: mic
dejun – mâncare de dulce sau de post;
plimbare cu telescaunul la Cota 1000,
demonstraţie de olărit cu ‘singurul dac
liber‘ Daniel Les şi expoziţie cu vânzare.
Degustare de păscuţe tradiţionale
maramureşene coapte pe vatră; prânzul
pascal (produse tradiţionale de Paşte,
băuturi alcoolice şi nealcoolice incluse);
cină pascală maramuresană cu program
folcloric live (băuturi alcoolice ş i
nealcoolice incluse); (1022)

Oferă servicii de
organizare şi planificare
de evenimente private
Oferă servici i de organizare ş i

planificare de evenimente private (nunta,
botez, petreceri tematice, etc.) sau
corporate (conferinţe, seminari i,
teambuilding, etc.). Este specializată
în crearea unui decor personalizat
pentru evenimente, incluzând accesorii
realizate manual, în funcţ ie de
personalitatea şi de preferinţele fiecărui
client.

Principalele servicii asigurate sunt:
- Design şi planificare de eveniment;
- Decor interior/exterior;
- Aranjamente florale şi buchete;
- Candy bar/Bufet de dulciuri;
- Servicii foto/video;
- Sonorizare şi lumini;
- Accesorii realizate manual;
- Muzică (artişti şi/ sau DJ);
- Hostess (1023)

CERERI
CEHIA

Solicită articole de îmbrăcăminte
pentru copii, execuţie conform norme UE
şi a prevederilor contractuale. Compania a
fost înfiinţată in anul 1991 şi este un
distribuitor online de îmbrăcăminte pentru
copii şi mame. Este reprezentant al unor
mărci importante. (5687)

FRANTA
Ţesături specializate pentru scaune şi

plafon automobile . (5685)
Doreşte parteneriat pentru fabricarea

de jucării din lemn (producători specializaţi
în realizarea de cutii din lemn) (5684)

OLANDA
Se doreşte identif icarea unor

exportatori români de fier vechi, aceştia
urmând a primi solicitări ferme de la
partenerul olandez. (5688)

Solicită confecţii / textile conform
modelelor din website. Se caută numai
producători din România, care au
capacitate producţie şi export în Olanda.
Firmele româneşti vor primi comenzi de
producţie şi export conform specificaţiilor
partenerului extern – conform modelelor din
website-ul firmei olandeze. (5689)

Solicită confecţii / textile pentru
bărbaţi: costume, sacouri şi pantaloni.
Se caută numai producători din România
(cunoscători de limba engleză), care au
capacitate de producţ ie ş i  export în
Olanda. Firmele româneşt i  vor primi
comenzi de producţie şi export conform

specificaţiilor partenerului extern. (5690)
POLONIA

Firma poloneză este interesată să
importe cartofi din România. (5680)

Firma poloneză - producător de
îngheţată, fructe şi legume congelate şi
distribuitor de produse pentru gastronomie
- este interesată să importe din România:
legume şi fructe congelate, ambalate în
pungi / saci transparenţi de 2,5 si 10 kg;
cartofi-pai congelaţi; peşte şi fructe de mare
congelate;conserve de fructe şi legume:
piersici – jumătăţi, ananas, roşii, porumb,
mazăre etc; alte produse pentru industria
gastronomică. (5681)

Firmă poloneză distribuitor en-gros de
cosmetice, farmaceutice, para-farmaceutice,
suplimente dietetice s.a - doreşte să importe
din România produse din gamele Adidas,
Colgate, Palmolive, Aquafresh, Schwarzkopf,
Palmers Persil s.a. (5682)

Firmă poloneză specializată în maşini
de etichetare sticle, doreşte să coopereze
cu producători români de maş ini de
îmbuteliere, benzi transportoare sau alte
firme romaneşti potenţial interesate, pentru
realizarea de linii complete de îmbuteliere
a apei minerale, băuturilor răcoritoare şi
alcoolice. (5683)

Filiala poloneză a firmei din Olanda
ar dori să importe din România lapte praf.
(5686)

PORTUGALIA
Doreşte să importe lapte de oaie.

Variante de lucru: import de lapte de oaie
în Portugalia sau colectarea laptelui şi
transformarea sa în brânză într-o unitate
din România. (5679)

Judeţul Maramureş - CERCETARE FĂRĂ INFRASTRUCTURĂ
Industria este principalul domeniu economic al judeţului Maramureş, cu ramuri

precum industria extractivă, prelucrătoare, industria lemnului, industria uşoară şi
cea alimentară. Printre companiile reprezentative din acest domeniu sunt Aramis
Invest, Plimob, Italsofa Romania, Taparo, Salamandra Plus, Ferma Zootehnică, Grup
Cerneştean, Universal Alloy Corporation Europe. Printre companiile cunoscute, dar
cu pierderi, se număra Romaltyn Mining, Romplumb, Remin. Un domeniu cu o
evoluţie ascendentă în ultimii ani (dublare a cifrei de afaceri cumulate a companiilor
de profil în perioada 2004-2012) este cercetarea-dezvoltarea, high- tech, care
gcnereaza peste 4.000 de locuri de muncă. In acest sector, companiile reprezentative
sunt Eaton Electro Producţie, Weidmuller Interface Romania şi Dieter Eifler. Judeţul
suferă în conlinuare la capitolul infrastuctură, nefiind inclus pe niciun culoar paneuropean
de transport rutier şi cu o reţea feroviară puţin dezvoltată comparativ cu regiunea.
În plus, Baia Mare este zona cu cel mai mare grad de  risc de poluare chimică din
Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

Sursa: Revista Forbes


