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„Şcoala
Doamnei Filip”

Aniversările şcolare sunt
momente bilanţiere pentru toţi cei
care sunt sau au fost implicaţi în
eveniment de aducere de aminte,
de bucuria revederilor cu foşti
colegi şi cu profesorii. Când
vorbeşti despre o aniversare a unei
astfel de instituţii din domeniul
educaţiei, mai deosebite, mai
particularizate, să scrii despre
începutul acesteia, după 50 de ani
de la înfiinţarea sa, aceasta te
obligă să te detaşezi de problemele
cotidiene pentru a te transfera la
acele momente, păstrând
încărcătura emoţională a
momentului, care, mai totdeauna,
la anumite persoane le provoacă
bucuria întâlnirii, dar tristeţe la
despărţire. Aşa este, ca orice
activitate umană, aceasta are un
început şi un sfârşit. Fiecare nouă
întreprindere omenească are un
motiv sau o motivaţie declanşat
de o necesitate utilă societăţii,
impusă de cerinţele sociale,
economice, culturale care te-a
preocupat, te-a format, ţi-a oferit
prilejul de a lega prietenii. La
această aniversare ne vom aminti,
vom vorbi despre cum s-a născut
şi necesitatea înfiinţării în Baia
Mare, a primei Şcoli Postliceale,
„Centrul Şcolar pentru Personal
Tehnic în Construcţii (CSPTC),
cunoscută şi recunoscută şi azi ca
„Şcoala Doamnei Filip”.

Partea a II-a al celui de-al şaselea
deceniu al secolului trecut a

DECC – Supporting the development of the
economy of culture and creativity in the

cross-border region Hungary-Romania-Ukraine
(HUSKROUA/1001/058)

AUDIERI SECTORIALE, APRILIE 2014

În perioada decembrie 2012 – noiembrie
2014, CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE
MARAMUREŞ (România) în calitate de
Beneficiar, în parteneriat cu CAMERA DE
COMERT ŞI INDUSTRIE BORSOD-ABAUJ-
ZEMPLEN (Ungaria) ş i  FUNDAŢ IA
TRANSCARPATHIAN ENTERPRISE SUPPORT
FUND „TES FUND” (Ucraina)
implementează în cadrul Programului
„Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENPI
Cross-border Cooperation Programme
2007-2013”, proiectul cu titlul “DECC –
Supporting the development of the economy
of culture and creativity in the cross-border
region Hungary-Romania-Ukraine”, număr
de identificare al contractului: HUSKROUA/
1001/058.

Proiectul are ca obiectiv specif ic
înţelegerea şi promovarea realităţilor şi
structurii industriilor culturale şi creative
în zona comună transfrontalieră a ţărilor
Ungaria, România şi Ucraina, cu un accent
special asupra turismului cultural, analizând
datele relevante existente, promovând
know-how-ul, modelele de guvernare de

succes şi modelele inovatoare, oferind
pregătire şi recomandări pentru optimizarea
politicilor transversale, şi promovând
activele locale relevante.

În cadrul proiectului, în luna aprilie 2014
au avut loc audieri sectoriale, după cum
urmează:

- în 28 aprilie 2014, la Baia Mare,
România în domeniile MEDIA şi ARTĂ

- în 29 aprilie 2014, la Ujgorod,
Ucraina în domeniile MEDIA şi TURISM

- în 30 aprilie 2014, la Miskolc,
Ungaria în domeniul ARTĂ şi TURISM

La Baia Mare, evenimentul a fost deschis
de către dl Tuş Florentin – coordonator
cercetare, care a prezentat pe scurt celor
prezenţi proiectul. La audieri au participat
reprezentanţi ai stakeholderilor pentru
domeniile media şi artă: instituţii de
învăţământ, administraţia locală, instituţii
deconcentrate, ONG-uri, operatori
economici.
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însemnat pentru Regiunea Baia Mare
şi oraşul de reşedinţă o dezvoltare
explozivă a economiei, care a solicitat
redimensionarea, pe volume de
creştere, de 2 sau 3 ori faţă de
deceniile anterioare. Industria
minieră, industria construcţiilor de
maşini, industria forestieră,
agricultura şi industria producătoare
de bunuri de consum şi alimentară
aveau creşteri dublate sau triplate,
care solicitau o creştere dezvoltată a
infrastructurii conformă cu cerinţele
creşterii economice a Regiunii Baia
Mare, mai ales în bazinele miniere  -
Baia Mare, Borşa, Cavnic, Băiuţ, a
industriei prelucrării lemnului, a
mobilei în zona Maramureşului
istoric – Sighetu Marmaţiei şi Vişeu
de Sus, industria utilajelor miniere şi
de flotaţie în Baia Mare şi Satu Mare,
industria de panificaţie în toate
oraşele şi municipiile Regiunii ş.a.

Pentru această creştere explozivă se
simţea nevoia de creştere a forţei de
muncă, implicit a populaţiei în
zonele citate, prin relocarea ei din
mediul rural în mediul urban, mai
ales în centrele miniere şi cele
industriale, cu alte cuvinte se simţea
nevoia creşterii fondului locativ de
câteva ori faţă de cel existent, într-o
perioadă de 4-6 ani prin execuţia de
noi apartamente. Centrul de greutate
al noilor locuinţe se afla în oraşele
Baia Mare, Satu Mare, Sighet, Baia
Borşa şi Cavnic, unde nivelul de
construire de apartamente noi faţă de
anii ’50 şi ’60 cunoştea o creştere de
8-10 ori.

Această creştere trebuia realizată cu
forţă de muncă pregătită, calificată,
capabilă să realizeze cu tehnologii
noi, mult avansate faţă de cele clasice,
cu materiale de construcţii noi, cu
multe operaţiuni mecanizate, cu
structuri de rezistenţă diversificate,
noi şi multe alte noutăţi tehnice şi
tehnologice, care conduceau la
scurtarea termenului de execuţie, la
creşterea calităţii şi confortului
locuinţelor, a noilor secţii de
producţie industriale  şi a lucrărilor
de arhitectură şi de infrastructură,

drumuri, poduri, alimentare cu apă,
canalizări ş.a.

În Regiunea Baia Mare exista o
şcoală profesională în profilul
construcţii la Satu Mare,
aparţinătoare TRC Maramureş, care
asigura calificarea forţei de muncă în
meseria de zidar, dulgher, betonist,
instalaţii electrice, mecanice de
utilaje, lucrări de întreţinere  şi apă-
canal.

În plus, Trustul Regional de
Construcţii Maramureş (TRC) mai
califica muncitori în meserii colaterale
construcţiilor şi montajului sau de
complementare a nevoilor de
meseriaşi pentru industrie, prin
calificare la locul de muncă, care
reprezentau atunci peste 70% din
necesarul de muncă calificată, restul
fiind asigurat de Şcoala Profesională
de Construcţii din Satu Mare.

Dar, pentru conducerea lucrărilor
de construcţii mai erau nevoie de
maiştrii, devizieri, decoratori în
construcţii, ataşamentişti, normatori
în profesii cu pregătire medie sau
postliceală, în meseria de proiectanţi
de lucrări de organizare de şantier,
desenatori, topografi şi alţi tehnicieni
în meserii colaterale lucrărilor de
construcţii şi montaje.

Pentru pregătirea acestor meserii,
un grup de ingineri din TRC şi I.J.I.L
Maramureş au luat iniţiativa
înfiinţării CSPTC Baia Mare. Aceştia
au fost: ing. Adler Jose – director
TRC, ing. Filip Constanţa –
tehnolog şef la TRC, ing. Marcaş
Gheroghe – director general ORAD
Maramureş, ing. Rusu Andrei –
director tehnic DSAPC, ing. Tarog
Dorin – proiectant DSAPC, ing.
Filip Dumitru – şef serviciu Direcţia
Drumuri Maramureş şi arhitect Klein
Alexandru – director DSAPC
Maramureş.

„Dar întemeietorii acestei şcoli sunt
mult mai mulţi, în primul rând
necesitatea pe care au stabilit-o
vremurile, deoarece trebuia să
începem să construim o lume nouă,
într-o notă nouă, în care să integrăm
frumuseţile tradiţionale şi naturale
ale Maramureşului în dezvoltarea

localităţilor urbane şi rurale, a
economiei vieţii sociale şi culturale a
maramureşenilor, materializată prin
proiectarea şi construirea la nivelul
cerinţelor vieţii moderne prin cartiere
de locuinţe, fabrici, uzine, drumuri,
poduri, alimentarea cu apă, cuplată
cu preluarea şi evacuarea apelor
uzate, şcoli şi universităţi, case de
cultură, teatre, sedii administrative,
aeroport, spaţii verzi. Vouă vă revine
sarcina să realizaţi dorinţele
întemeietorilor acestei şcoli prin
această nobilă meserie de
CONSTRUCTOR”. Cu aceste
cuvinte, prima directoare a CSPTC,
ing. Filip Constanţa, la 19
septembrie 1963, deschidea anul de
învăţământ pentru prima serie de
elevi, în sălile închiriate ale Şcolii
Generale cu clasele I-VIII nr. 5, de
pe strada Progresului din Baia Mare,
cuvinte care au rămas fixate pentru
totdeauna în mintea absolvenţilor
acestei şcoli.

Actul de înfiinţare al CSPTC a fost
semnat de dl academician profesor
doctor inginer Ştefan Bălan,
Ministrul învăţământului în aceea
perioadă.

Au trecut aproape 50 de ani de
când conducerea şcolii m-a invitat să
fac parte din corpul didactic şi
comisia de examinare de admitere
pentru anul şcolar 1963-1964,
încredinţându-mi-se postul de
examinator la disciplina „Fizică”,
pentru toate clasele, alături de
profesorii Vornicescu şi Măluşteru
pentru matematică. Această calitate
am repetat-o şi în ceilalţi ani la
examenele de admitere.

Examenele de admitere au fost de
o maximă exigenţă, determinată de
necesitatea de a avea viitori elevi,
pentru realizarea unui învăţământ de
calitate la absolvire, care să devină
cadre bine pregătite profesional şi
practic, dar şi datorită faptului că
aveam de unde să alegem, deoarece
candidau între 10 şi 15 elevi pe un
loc. Reţin atenţia cititorilor că,
candidaţii erau din toată Regiunea
Baia Mare, dar şi localităţile limitrofe
regiunii, mai ales din Zalău. Nota
minimă cu care au fost declaraţi
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Audierile s-au desfăurat interactiv, astfel încât dl. dr. Gernot Nerb,
expert din partea subcontractorului – MKW GmbH, Germania să
poată obţine cât mai multe date, informaţii relevante legate de:

· Identificarea tendinţelor şi evoluţiilor în sectoarele audiate,
· Deschiderea reţelelor trans-sectoriale şi transfrontaliere şi

a potenţialului de clustere,
· Discutarea perspectivelor şi posibilităţilor de finanţare pentru

o dezvoltare continuă,
· Identificarea cererilor pentru adaptări juridice, sublinierea

posibilelor efecte de răspândire între sectoarele culturale şi creative
şi alte industrii,

· Obţinerea unei perspective în auto-percepţia sub-sectoarelor
când vorbim despre de ex. noutăţi, provocări şi probleme.

Cu ocazia audierilor fiecare participant a completat şi un
chestionar, realizat de către MKW GmbH, care alături de

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

În perioada martie - aprilie 2014, la sediul
Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş
s-a defăşurat o nouă serie de cursuri pentru

“INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI
SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ” - 40 şi 80 ore

ocupaţia de “INSPECTOR ÎN DOMENIUL
SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ” COD
COR 325723, cu o durată de 40 şi respectiv

80 de ore.
Camera de Comerţ  şi

Industrie Maramureş
organizează cursurile în cadrul
Academiei de Management
pentru IMM-uri care se
adresează angajatorilor,
reprezentanţilor lucrătorilor şi
lucrătorilor desemnaţi cu
răspunderi specifice în
domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă şi corespund nivelului

informaţiile şi datele obţinute în urma discuţiilor, vor fi folosite de
subcontractor la realizarea studiului.

Pe parcursul celor trei zile de audieri, la Baia Mare, Miskolc şi
Ujgorod, un număr de 85 de persoane au participat la aceste
activităţi.

de bază şi nivelului mediu de pregătire în
domeniu.

Orele de curs s-au ţinut de luni până joi,
începând cu ora 16:00 şi au fost susţinute de
către formatori autorizaţi de Ministerul Muncii,
specialişti în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, inspectori de muncă în cadrul corpului
de control al Inspectoratului Teritorial de Muncă
Maramureş.

Cursurile sunt autorizate de Autoritatea
Naţională pentru Calificări, ce se finalizează
cu certificat de absolvire recunoscut de
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei
Naţionale.
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admişi a fost 8,50 la prima
admitere,pentru cele patru clase
aprobate de Minister.

În martie 1964 conducerea politică
şi administrativă a Regiunii Baia Mare
analizând sarcinile instituţiilor pentru
perioada următorilor ani a hotărât să
numească o nouă conducere la TRC.
Astfel începând cu 15 martie 1964
conducerea TRC era formată din ing.
Ardeleanu Gheorghe director
general, ing. Adler Jose director
tehnic, ing. Marcaş Gheorghe inginer
şef cu lucrările de mecanizare, ing.
Jose Nicolae inginer cu producţia şi
arh. Opriş Petru director comercial
şi ec. Ciobănescu Dumitru director
economic.

În urma unei analize profunde şi
desfăşurate pentru investiţiile
programate să se realizeze în
următorii 5 ani s-au stabilit măsurile
tehnico-organizatorice  care să asigure
realizarea obiectivelor planului de
producţie referitoare la
aprovizionarea  tehnico-materială,
investiţii, mijloace circulante şi forţă
de muncă. Toate capitolele planului
de dezvoltare depăşeau cu mult
prevederile prevăzute pentru anii
1960-1964, atât cantitativ cât şi
valoric, mai ales a resurselor umane
necesare existente şi angajate sau în
planul de şcolarizare. De aceea planul
de şcolarizare stabilit pentru Şcoala
Profesională de Constructori din
Satu Mare şi CSPTC Baia Marea fost
majorat şi modificat structural la
nivelul creşterii planului de
producţie şi construcţii montaj.

De aceea, în aceşti ani CSPTC Baia
Mare şi SPC Satu Mare s-au
reorganizat şi dezvoltat, mai ales la
Baia Mare, primind fonduri de
investiţii majorate şi o prioritate
maximă  în execuţie pentru
construirea unui Campus Şcolar
unde trebuiau să funcţioneze toate
cele patru forme de învăţământ -
şcoala postliceală, liceu, şcoala
profesională şi şcoala de maiştri prin
cursuri de zi şi serale care asigurau
toate domeniile construcţiilor
industriale şi agricole şi toate

meseriile necesare desfăşurării unui
proces de construcţii-montaj şi
industriale bazat pe o tehnologie
modernă în contextul unor tehnici
şi standarde moderne.

Prin această şcolarizare
diversificată, la CSPTC, se asigura
forţa de muncă specializată în
construcţii şi montaje civile,
industriale şi agricole, pentru
arhitectură şi sistematizare drumuri
şi poduri, uzine de preparare a apei,
staţii de epurare ape uzate, apă şi
canal, toate tipurile de instalaţii
sanitare, electrice, ventilaţii, termice,
şi personal tehnic specializat în
electromecanică, maşini şi utilaje de
construcţii, desenatori tehnici,
topografi, fabricare materialelor de
construcţii, desenatori tehnici şi
maiştri conducători de formaţii de
lucru.

Acest Complex Şcolar a fost
condus cu competenţă şi
profesionalism de dna Filip
Constanţa, în perioada de început şi
formare a CSPTC şi Campusului
Şcolar, 1963-1978, realizându-se 80%
din programul de construcţii al
Campusului şi între 1982-1986 când,
a revenit la conducere, a definitivat
restul ce mai trebuia să se execute
pentru a întregi configuraţia unui
Campus Şcolar model şi funcţional
pentru utilizatori.

Astfel că, prin titulatura de „Şcoala
doamnei Filip”, aşa cum era
cunoscut Complexul Şcolar în
Regiune/judeţ şi în România, acesta
era un model de organizare în format
„de campus şcolar”, cu toate formele
de învăţământ preuniversitar,
profesional şi tehnic – şcoală
profesională, şcoală de maiştrii, liceu
de tehnicieni, liceu teoretic, şcoală
postliceală, organizate în programe
la zi sau seral. Campusul era dotat
cu cămine, cantină, club, ateliere
şcoală, sală şi terenuri de sport, un
mini parc cu alei, de deconectare, sală
de conferinţe, aulă ş.a. Un adevărat
cartier unde elevii se simţeau într-o
lume civilizată.

Mai reţin, că la vizita din vara
anului 1974 a prof. univ. Iosif

Constantin Drăgan, preşedintele
Federaţiei Internaţionale de
Marketing cu sediul în SUA şi
totodată a unui important om de
afaceri din lumea energetică a
Europei, aflat la Baia Mare la invitaţia
preşedintelui filialei Asociaţiei
Române de Marketing (AROMAR)
a vizitat Campusul Şcolar al Liceului
Industrial de Construcţii şi
Arhitectură. De asemenea, a fost
invitat să la o Seară de Poezie şi
Muzică închinată marelui poet Mihai
Eminescu, ca urmare, apreciind în
Cartea de Onoare a Şcolii, cu
următoarele înscrieri:

„Am vizitat un Campus Şcolar
extraordinar care este mult peste cele
din Europa şi America. Aici m-am
simţit mândru că sunt român şi prin
aceşti copii frumoşi, educaţi şi culţi,
România are asigurat un viitor
strălucitor”.

Subsemnatul, în calitate de
fondator, dar şi de profesor al acestei
şcoli am fost o perioadă de timp în
interiorul vieţii ei. Astfel, în perioada
1963-1978 am făcut parte din corpul
profesoral al şcolii, care a cunoscut
în acest timp transformări radicale,
şi am predat la Şcoala Postliceală,
Liceul Industrial de Construcţii şi
Arhitectură, Şcoala de Maiştrii şi
Şcoala profesională, disciplinele
referitoare la ştiinţele exacte,
mecanizarea în construcţii, utilaje şi
maşini de construcţii, mecanica ş.a.

În această perioadă activă în calitate
de cadru didactic am cunoscut
modul responsabil şi competent cu
care directoarea conducea viaţa şcolii
în toate domeniile de activitate
pluridisciplinară. Merită să amintesc
aici activităţile extraşcolare, pe care
directoarea, ca un regizor de mari
evenimente, le-a introdus în arta
conducerii, dând elevilor, dar şi
cadrelor şcolare, o aură de demnitate
şi respect pentru muncă, pentru
lucrul bine făcut, pentru educaţie în
artă şi cultură, care toate înnobilau
suplimentar caracterul elevului de la
„Şcoala doamnei Filip”.

Această Doamnă insufla respect,
ordine, disciplină, responsabilitate,
atât dascălilor cât şi elevilor. Şcoala
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Colegiul “Saligny” a împlinit o jumătate de secol
Liceenii ş i profesorii de la Colegiul Tehnic “AnghelLiceenii ş i profesorii de la Colegiul Tehnic “AnghelLiceenii ş i profesorii de la Colegiul Tehnic “AnghelLiceenii ş i profesorii de la Colegiul Tehnic “AnghelLiceenii ş i profesorii de la Colegiul Tehnic “Anghel

Sal igny” au sărbătorit , printr -o fest iv itate fastuoasă ,Sal igny” au sărbătorit , printr -o fest iv itate fastuoasă ,Sal igny” au sărbătorit , printr -o fest iv itate fastuoasă ,Sal igny” au sărbătorit , printr -o fest iv itate fastuoasă ,Sal igny” au sărbătorit , printr -o fest iv itate fastuoasă ,
o jumătate de secol de la înf i inţarea unităţ i i  deo jumătate de secol de la înf i inţarea unităţ i i  deo jumătate de secol de la înf i inţarea unităţ i i  deo jumătate de secol de la înf i inţarea unităţ i i  deo jumătate de secol de la înf i inţarea unităţ i i  de
învăţământ .  Gazdă a evenimentulu i a fost Casaînvăţământ .  Gazdă a evenimentulu i a fost Casaînvăţământ .  Gazdă a evenimentulu i a fost Casaînvăţământ .  Gazdă a evenimentulu i a fost Casaînvăţământ .  Gazdă a evenimentulu i a fost Casa
Tineretulu i ,  locaţ ie în care au poposit absolvenţ i ,T ineretulu i ,  locaţ ie în care au poposit absolvenţ i ,T ineretulu i ,  locaţ ie în care au poposit absolvenţ i ,T ineretulu i ,  locaţ ie în care au poposit absolvenţ i ,T ineretulu i ,  locaţ ie în care au poposit absolvenţ i ,
foşt i dască l i  ş i  reprezentanţ i  a i autorităţ i lor .foşt i dască l i  ş i  reprezentanţ i  a i autorităţ i lor .foşt i dască l i  ş i  reprezentanţ i  a i autorităţ i lor .foşt i dască l i  ş i  reprezentanţ i  a i autorităţ i lor .foşt i dască l i  ş i  reprezentanţ i  a i autorităţ i lor .

Începând cu data de 13 septembrie 1963, potrivitÎncepând cu data de 13 septembrie 1963, potrivitÎncepând cu data de 13 septembrie 1963, potrivitÎncepând cu data de 13 septembrie 1963, potrivitÎncepând cu data de 13 septembrie 1963, potrivit
istor icu lu i ,  în pr imi i  c inc iistor icu lu i ,  în pr imi i  c inc iistor icu lu i ,  în pr imi i  c inc iistor icu lu i ,  în pr imi i  c inc iistor icu lu i ,  în pr imi i  c inc i
ani de funcţ ionare au fostani de funcţ ionare au fostani de funcţ ionare au fostani de funcţ ionare au fostani de funcţ ionare au fost
pregătite cadre tehnice depregătite cadre tehnice depregătite cadre tehnice depregătite cadre tehnice depregătite cadre tehnice de
nivel post l iceal ,  carenivel post l iceal ,  carenivel post l iceal ,  carenivel post l iceal ,  carenivel post l iceal ,  care
echiva lau atunci cuechiva lau atunci cuechiva lau atunci cuechiva lau atunci cuechiva lau atunci cu
subinginer i i ,  iar din anulsubinginer i i ,  iar din anulsubinginer i i ,  iar din anulsubinginer i i ,  iar din anulsubinginer i i ,  iar din anul
1969 au fost înfiinţate clase1969 au fost înfiinţate clase1969 au fost înfiinţate clase1969 au fost înfiinţate clase1969 au fost înfiinţate clase
de l iceu tehnologic .de l iceu tehnologic .de l iceu tehnologic .de l iceu tehnologic .de l iceu tehnologic .
Treptat ,  un itatea deTreptat ,  un itatea deTreptat ,  un itatea deTreptat ,  un itatea deTreptat ,  un itatea de
învăţământ a început săînvăţământ a început săînvăţământ a început săînvăţământ a început săînvăţământ a început să
găzduiască :  c lase degăzduiască :  c lase degăzduiască :  c lase degăzduiască :  c lase degăzduiască :  c lase de
învăţământ profesional ş iînvăţământ profesional ş iînvăţământ profesional ş iînvăţământ profesional ş iînvăţământ profesional ş i
c lase de ucenic i .c lase de ucenic i .c lase de ucenic i .c lase de ucenic i .c lase de ucenic i .

Încă din anii 70-80, acestÎncă din anii 70-80, acestÎncă din anii 70-80, acestÎncă din anii 70-80, acestÎncă din anii 70-80, acest

Urmare din pag. a 4-a

„Şcoala Doamnei Filip”

Doamnei Filip era o şcoala ca o
familie. Toţi se simţeau ca într-o casă
nouă, unde fiecare avem un rost în
viaţa şcolii, indiferent cine era
profesor, maistru instructor, elev sau
angajat în administraţie. A introdus
un spirit de convieţuire colectivă,
unită, care s-a format în procesul
muncii şi învăţăturii, deoarece
directoarea conducea nu numai
procesul învăţării, dar şi pe cel
educaţional, formând un cetăţean
pentru o societate civilizată. Consider
că a fost singura şcoală din România
care s-a construit în totalitate cu
participarea întregului personal.
Personalul didactic ingineresc a
proiectat şi condus lucrările de
construcţii montaj, maiştri
instructori au condus echipele de
execuţie formate din elevii şcolii
inclusiv a elevilor maiştri,
ataşamentele, devizele erau conduse
de elevii devizieri, normatori şi
ataşamentişti, topografi au făcut
lucrările de geo-topo. Imaginaţi-vă
întreg personalul şcolii îşi construia

cu forţe proprii campusul şcolar în
care mai târziu au învăţat cu drag şi
grijă de a-l păstra pentru ei şi
generaţiile viitoare. Aşa a dorit
directoarea să formeze un om matur
prin educaţie şi muncă, un mare
pedagog, venită dintr-o familie de
dascăli, cu dragoste şi suflet pentru
şcoala sa şi întregul său colectiv.
Astfel, Domnia sa a creat o generaţie
de tineri care şi-au construit singuri
baza vieţii prin muncă, prin
demnitate, prin responsabilitate şi
maturitate, dezvoltându-şi spiritul de
luptă şi dorinţa de a învinge greutăţile
vieţii. Îi pregătise pe absolvenţii şcolii
„pentru că viaţa este o luptă, deci te
luptă”

Nu pot uita că, în calitate de
profesor diriginte de clasă am
participat la momentele culturale,
distractive, serbări organizate în
şcoală. Am văzut spectacole şi
evenimente deosebit de reuşite,
executate de artişti amatori, dar
concurând cu cei profesionişti,
regizate de ing. Filip Constanţa.
Multe au fost, dar voi enumera numai

pe cele care ne-au mişcat sufleteşte,
cum au fost serile de poezie şi muzică
pe o tematică literară, balurile
bobocilor, mărţişorului, a lui Moş
Crăciun, serile de dans, excursii de
studiu în judeţ şi în ţară, Serbarea
majoratului, Marele Bal al
Absolvenţilor ş.a.

Au trecut 50 de ani de existenţă a
unei şcoli maramureşene de elită care
a făcut cinste în toţi aceşti ani
învăţământului tehnic şi profesional,
care a scos câteva generaţii de viitori
ingineri, arhitecţi, tehnicieni, maiştri,
specialişti în activităţi căutate în toate
domeniile profesionale. Au ieşit pe
porţile şcolii viitori constructori cu
ale căror lucrări ne mândrim azi dar
şi în anii ce vor veni.

Păstrând un moment de reculegere
pentru toţi cei ce au contribuit la
înfiinţarea, construirea, dezvoltarea,
consolidare, formarea unui model de
învăţământ modern în care la loc de
frunte şi de mare preţuire şi apreciere
stă DOAMNA NOASTRĂ
CONTANŢA FILIP care merită ca
numele său să fie fixat pentru vecie
pe frontispiciul şcolii pe care azi o
sărbătorim.

l iceu a devenit o unitate de referinţă a învăţământuluiliceu a devenit o unitate de referinţă a învăţământuluiliceu a devenit o unitate de referinţă a învăţământuluiliceu a devenit o unitate de referinţă a învăţământuluiliceu a devenit o unitate de referinţă a învăţământului
l i cea l .l i cea l .l i cea l .l i cea l .l i cea l .

Menţ ionăm că membru fondator ş i  ct itor al acesteiMenţ ionăm că membru fondator ş i  ct itor al acesteiMenţ ionăm că membru fondator ş i  ct itor al acesteiMenţ ionăm că membru fondator ş i  ct itor al acesteiMenţ ionăm că membru fondator ş i  ct itor al acestei
unităţ i şcolare de pregăt ire a fost dl ing. Gheorgheunităţ i şcolare de pregăt ire a fost dl ing. Gheorgheunităţ i şcolare de pregăt ire a fost dl ing. Gheorgheunităţ i şcolare de pregăt ire a fost dl ing. Gheorgheunităţ i şcolare de pregăt ire a fost dl ing. Gheorghe
Marcaş ,  fost inginer şef a l Trustu lu i  Regional deMarcaş ,  fost inginer şef a l Trustu lu i  Regional deMarcaş ,  fost inginer şef a l Trustu lu i  Regional deMarcaş ,  fost inginer şef a l Trustu lu i  Regional deMarcaş ,  fost inginer şef a l Trustu lu i  Regional de
Construcţ i i  Maramureş ,  a lătur i  de alte cadre deConstrucţ i i  Maramureş ,  a lătur i  de alte cadre deConstrucţ i i  Maramureş ,  a lătur i  de alte cadre deConstrucţ i i  Maramureş ,  a lătur i  de alte cadre deConstrucţ i i  Maramureş ,  a lătur i  de alte cadre de
conducere din sectoarele de proiectare,conducere din sectoarele de proiectare,conducere din sectoarele de proiectare,conducere din sectoarele de proiectare,conducere din sectoarele de proiectare,

s istemat izare ş i  execuţ ie .s istemat izare ş i  execuţ ie .s istemat izare ş i  execuţ ie .s istemat izare ş i  execuţ ie .s istemat izare ş i  execuţ ie .
De asemenea domnia saDe asemenea domnia saDe asemenea domnia saDe asemenea domnia saDe asemenea domnia sa

a fost timp de 20 de ania fost timp de 20 de ania fost timp de 20 de ania fost timp de 20 de ania fost timp de 20 de ani
profesor al acestui l iceu.profesor al acestui l iceu.profesor al acestui l iceu.profesor al acestui l iceu.profesor al acestui l iceu.

Ca semn de recunoştinţăCa semn de recunoştinţăCa semn de recunoştinţăCa semn de recunoştinţăCa semn de recunoştinţă
pentru ce a însemnatpentru ce a însemnatpentru ce a însemnatpentru ce a însemnatpentru ce a însemnat
prezenţa dlu i Marcaş înprezenţa dlu i Marcaş înprezenţa dlu i Marcaş înprezenţa dlu i Marcaş înprezenţa dlu i Marcaş în
v iaţa acestei şcol iv iaţa acestei şcol iv iaţa acestei şcol iv iaţa acestei şcol iv iaţa acestei şcol i
conducerea şcol i i  i -aconducerea şcol i i  i -aconducerea şcol i i  i -aconducerea şcol i i  i -aconducerea şcol i i  i -a
înmânat Diploma deînmânat Diploma deînmânat Diploma deînmânat Diploma deînmânat Diploma de
Onoare a Colegiu lu iOnoare a Colegiu lu iOnoare a Colegiu lu iOnoare a Colegiu lu iOnoare a Colegiu lu i
Tehnic “Anghel Sal igny”Tehnic “Anghel Sal igny”Tehnic “Anghel Sal igny”Tehnic “Anghel Sal igny”Tehnic “Anghel Sal igny”
Baia Mare ş i  PlachetaBaia Mare ş i  PlachetaBaia Mare ş i  PlachetaBaia Mare ş i  PlachetaBaia Mare ş i  Placheta
an iversară .an iversară .an iversară .an iversară .an iversară .
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Cafeneaua Oamenilor de Afaceri
Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale

Printr-o hotărâre a Organizaţiei Mondiale
de Proprietate Intelectuală, cu sediul la
Geneva, în fiecare an, pe data de 26 aprilie,
lumea întreagă sărbătoreşte Ziua

Internaţională a Proprietăţii Intelectuale. Poate nu întâmplător
această zi se află doar la trei zile distanţă de Ziua Internaţională a
Cărţii, care se sărbătoreşte la 23 aprilie.

Înfiinţată în anul 1967, Organizaţia Mondială de Proprietate
Intelectuală, are astazi, 183 de state membre, printre care se numără
şi România. Deoarece domeniul proprietăţii intelectuale este foarte
vast şi foarte puţin cunoscut, organizaţia care decide soarta
creativităţii la nivelul întregii lumi, îşi îndreaptă atenţia spre câte un
subiect de interes pentru omenire. În ultimii ani, din cauza crizei
economice mondiale, subiectul preferat a fost inovarea, creativitatea,
ştiut fiind faptul că, în toate perioadele de criză din istorie, omenirea
a fost salvată de cei capabili să găsească soluţii noi la problemele
nerezolvate încă.

Cel mai sigur şi încurajator semnal că începem să
ieşim din criză este faptul că anul 2014 a fost dedicat
drepturilor de autor şi nu drepturilor de proprietate
industrială. Dar această orientare nu înseamnă o
separare a celor două mari ramuri ale drepturilor de
proprietate intelectuală, ci încă o precizare a faptului
că ele sunt strâns legate şi că se întrepătrund
permanent.

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş,
reprezentată de Domnul Preşedinte Gheorghe
MARCAŞ, în parteneriat cu Centrul Regional
Maramureş al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
şi al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
reprezentat de ing. Carmen NEACŞU, Consilier
European în Proprietate Industrială a decis să marcheze
Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale în cadrul
Cafenelei Oamenilor de Afaceri, pe care a găzduit-o în propriul său
sediu, în data de 25.04.2014 şi la care au participat reprezentanţi ai
Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, ai Inspectoratului Judeţean
de Poliţie şi ai Oficiului Concurenţei.

Spre bucuria organizatorilor, s-au alăturat celor mai sus menţionaţi
inventatori de prestigiu ai Maramureşului, firme inovative şi creative
cum ar fi: Adiss S.A., Electro Sistem S.R.L., Poli Top S.R.L., Proema
S.R.L., Primatech S.R.L., ş.a., cadre didactice şi elevi/ studenţi din
Colegiului Gheorghe Bariţiu şi, respectiv, din Centrul Universitar Nord
– Baia Mare, avocaţi.

Această întâlnire s-a dorit a fi prima dintr-un ciclu, sperăm cât mai
lung şi interesant, de acţiuni care să aducă în atenţia comunităţii
locale şi regionale subiectul proprietăţii intelectuale, cu toate
implicaţiile pe care acesta le are în domeniul educaţional, ştiinţific,
social, economic şi cultural. Practic, această Cafenea a Oamenilor de
Afaceri inaugurează parteneriatul dintre Camera de Comerţ şi
Industrie Maramureş şi Centrul Regional Maramureş al Oficiului de
Stat pentru Invenţii şi Mărci şi al Oficiului Român pentru Drepturile
de Autor.

Aşadar, în acest an, sărbătorirea Zilei Mondiale a Proprietăţii
Intelectuale s-a desfăşurat sub sloganul “Filmele – O pasiune globală
Celebrăm un secol de film modern”. Şi nu se putea să vorbim despre
filme fără să aducem un omagiu lui Charlie Chaplin, cel care a pus
bazele filmului modern. Din 1914 până în 2014, filmul, cea de-a
şaptea artă, a cunoscut o evoluţie spectaculoasă, de-a dreptul magică
şi a ajuns să fie cea mai vie dovadă a faptului că graniţa dintre artă
şi ştiinţă este foarte sensibilă şi că, în fapt, cele două nu pot exista
una fără alta. De altfel, Chaplin insuşi a fost un creator de artă şi un
inventator, în acelaşi timp. El a scris scenarii, a regizat, a creat gaguri,
a întrupat  personaje, a adus pe scena filmului un umor cu totul
special, la limita dintre râs şi plâns. Chaplin a fost un pionier în
domeniul ştiinţific al filmului, el fiind inventatorul a numeroase soluţii
tehnice care au dus la evoluţia aparatelor de filmat, multe dintre
aceste soluţii fiind brevetate.

Orice film porneşte de la un scenariu care poate fi o operă literară

sau o creaţie special destinată filmului.  Pe lângă scenariu, este
nevoie de regie, de jocul actorilor, de costume, de decoruri, de muzică,
etc. Dacă acestea s-ar putea spune că aparţin artei, mai sunt şi
inginerii şi tehnicieni de sunet şi lumină, arhitecţii care asigură
infrastructura, specialiştii care lucrează la montaj, electroniştii şi
softiştii care reuşesc să prelucreze în aşa fel o imagine de film încât
nu ne putem da seama cât este film jucat real şi cât este simulare pe
calculator. Dar cine poate spune cât este artă şi cât este ştiinţă în
crearea unui costum sau în realizarea unui decor? În mod sigur,
decernarea Oscarului din acest an filmului “12 ani de sclavie” a
reprezentat o recompensă şi pentru arta, dar şi pentru ştiinţa care au
conlucrat la o astfel de performanţă.

La aniversarea unui secol de film, plecând de la filmul mut şi trecând
prin diferite etape de evoluţie, mai mult ca oricând, vorbim de o
adevărată industrie cinematografică, dar cine ştie cum ar fi arătat
filmul de astâzi fără Charlie Chaplin?!

(Material realizat de Carmen NEACŞU, Consilier European în
Proprietate Industrială, mai 2014)
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Cafeneaua Oamenilor de Afaceri
Informare şi consiliere privind piaţa muncii, relaţiile

de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă

Inspectoratul TInspectoratul TInspectoratul TInspectoratul TInspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Maramureş aeritorial de Muncă (ITM) Maramureş aeritorial de Muncă (ITM) Maramureş aeritorial de Muncă (ITM) Maramureş aeritorial de Muncă (ITM) Maramureş a
sărbătorit în avans Ziua Internaţională a securităţii şisărbătorit în avans Ziua Internaţională a securităţii şisărbătorit în avans Ziua Internaţională a securităţii şisărbătorit în avans Ziua Internaţională a securităţii şisărbătorit în avans Ziua Internaţională a securităţii şi
sănătăţii în muncă. “Securitate şi sănătate la utilizareasănătăţii în muncă. “Securitate şi sănătate la utilizareasănătăţii în muncă. “Securitate şi sănătate la utilizareasănătăţii în muncă. “Securitate şi sănătate la utilizareasănătăţii în muncă. “Securitate şi sănătate la utilizarea
substanţelor chimice în muncă”, a fost tema dezbaterilorsubstanţelor chimice în muncă”, a fost tema dezbaterilorsubstanţelor chimice în muncă”, a fost tema dezbaterilorsubstanţelor chimice în muncă”, a fost tema dezbaterilorsubstanţelor chimice în muncă”, a fost tema dezbaterilor
de la reuniunea prilejuită de aceasta sărbătoare.de la reuniunea prilejuită de aceasta sărbătoare.de la reuniunea prilejuită de aceasta sărbătoare.de la reuniunea prilejuită de aceasta sărbătoare.de la reuniunea prilejuită de aceasta sărbătoare.

În fiecare an, în 28 aprilie se sărbătoreşte Ziua Internaţională a
securităţii şi sănătăţii în muncă. Evenimentul a fost organizat ieri,
de reprezentanţii ITM Maramureş şi s-a desfăşurat la Centrul de
Instruire şi Marketing al Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş.
La dezbateri au fost prezenţi inspectori ai ITM de la nivel judeţean,
dar si Ciprian Dragomir, inspector general de stat al Inspecţiei
Muncii. La lucrările sesiunii de comunicări au mai participat şi
reprezentanţi ai serviciilor
deconcentrate, Alexandru
Bondrea, subprefectul
judeţului, Zamfir Ciceu,
preşedintele Consiliului
Judeţean, dar şi deputatul
PSD, Florin Tătaru care a
prezentat mesajul 
Parlamentului României
pentru cei implicaţi în
reducerea numărului
accidentelor de muncă. De
asemenea, Gheorghe
Marcaş, preşedinte al
Camerei de Comerţ şi
Industrie Maramureş, a

Simpozion organizat de ITM de Ziua Internaţională aSimpozion organizat de ITM de Ziua Internaţională aSimpozion organizat de ITM de Ziua Internaţională aSimpozion organizat de ITM de Ziua Internaţională aSimpozion organizat de ITM de Ziua Internaţională a
securităţii şi sănătăţii în muncăsecurităţii şi sănătăţii în muncăsecurităţii şi sănătăţii în muncăsecurităţii şi sănătăţii în muncăsecurităţii şi sănătăţii în muncă

amintit de parteneriatul pe care îl are instituţia cu ITM privind
pregătirea cadrelor în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă
pentru întreprinderi şi instituţii. Acesta a subliniat că în cei peste
10 ani de colaborare, prin acest parteneriat au fost pregătiţi
peste 400 de specialişti în domeniu. Profitând de prezenţa în
Maramureş a inspectorului general Dragomir, dl Marcaş i-a oferit
în dar o carte care prezintă file din istoria Camerei de Comerţ
Maramureş.

“Tema dezbaterilor din acest an vizează utilizarea substanţelor
chimice în muncă. Faptul că substanţele chimice sunt peste tot în
viaţa contemporană şi se utilizează: de la hrană, pesticide şi
medicamente, aproape în toate produsele pe care le folosim,
ceea ce presupune şi riscuri. Acesta este şi motivul pentru care

Organizaţia Internaţionala
a Muncii a înfiinţat o agenţie
europeană care vine cu un
control mai riguros privind
utilizarea, manipularea
acestor produse, precum şi
verificarea respectării
obligaţiilor pe care le are
angajatorul, dar şi
angajatul la folosirea
substanţelor chimice”, a
declarat Dragoş Năcuţă,
inspector şef ITM
Maramureş.

Sursa: Informaţia Zilei -
Maramureş

Ciclul Cafenelei Oamenilor de
Afaceri a continuat cu tema
„Informare şi consiliere privind piaţa

muncii, relaţiile de muncă, securitatea şi sănătatea în
muncă”, de actualitate pentru operatorii economici.

La Cafeneaua Oamenilor de Afaceri, organizată în 01
aprilie 2014, au participat reprezentanţi ai
firmelor din domenii diverse: producţie, comerţ,
servicii.

Echipa managerială a ITM Maramureş
reprezentată de dl Dragoş Năcuţă – inspector
şef, dl Rad-Tăut Traian – inspector şef adjunct
SSM şi dl Mircea Onea – consilier a stat la
dispoziţia participanţilor pentru a răspunde
întrebărilor acestora legate de tematica dezbătută
şi anume:
 Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată
 Legea 52/2011 – privind exercitarea unor

activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de
zilieri

 H.G. 500/2011 actualizată – privind registrul general
de evidenta a salariaţilor
 Legea 319/2006 actualizată – a securităţii şi

sănătăţii în muncă.
Evenimentul a fost găzduit de Centrul de Instruire şi

Marketing al CCI Maramureş.
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Standarde aprobate de Asociaţia de Standardizare
din România (ASRO) în luna MARTIE 2014

În perioada 01.03.2014 – 31.03.2014 ASRO aaaaa
aprobat 157 standardeaprobat 157 standardeaprobat 157 standardeaprobat 157 standardeaprobat 157 standarde dintre care 3333333333 standarde
tradusetradusetradusetradusetraduse. Vă prezentăm mai jos câteva standarde
aprobate în această perioadă. În listă se prezintă
domeniul, grupa sau subgrupa conform clasificării
internaţionale a standardelor (ICS), indiceleindiceleindiceleindiceleindicele şi titlul
standardelor.

Domeniul; Domeniul; Domeniul; Domeniul; Domeniul; ICS; Indice; ; Indice; ; Indice; ; Indice; ; Indice; Titlu romana
1 .  Generalităţ i ,  terminologie,1 .  Generalităţ i ,  terminologie,1 .  Generalităţ i ,  terminologie,1 .  Generalităţ i ,  terminologie,1 .  Generalităţ i ,  terminologie,

standardizare. Documentarestandardizare. Documentarestandardizare. Documentarestandardizare. Documentarestandardizare. Documentare; 1.120; SR ENSR ENSR ENSR ENSR EN
62542:201462542:201462542:201462542:201462542:2014; Standardizarea privind mediu pentru
produse şi sisteme electrice şi electronice. Glosar de
termeni

2. Mediu. Protecţ ia sănătăţ i i .2. Mediu. Protecţ ia sănătăţ i i .2. Mediu. Protecţ ia sănătăţ i i .2. Mediu. Protecţ ia sănătăţ i i .2. Mediu. Protecţ ia sănătăţ i i .
SecuritateSecuritateSecuritateSecuritateSecuritate; 13.310; SR EN 1143-1:2012SR EN 1143-1:2012SR EN 1143-1:2012SR EN 1143-1:2012SR EN 1143-1:2012; Unităţi
de depozitare de securitate. Cerinţe, clasificare şi
metode de încercare pentru determinarea rezistenţei
la efracţie. Partea 1: Seifuri, seifuri pentru ATM, uşi
de tezaur şi camere de tezaur

3. Sisteme pentru fluide şi componente3. Sisteme pentru fluide şi componente3. Sisteme pentru fluide şi componente3. Sisteme pentru fluide şi componente3. Sisteme pentru fluide şi componente
de uz generalde uz generalde uz generalde uz generalde uz general; 23.060; SR EN 61514-2:2014SR EN 61514-2:2014SR EN 61514-2:2014SR EN 61514-2:2014SR EN 61514-2:2014;
Sisteme de comandă a proceselor industriale. Partea
2: Metode de evaluare a performanţelor
poziţionerelor inteligente cu ieşiri pneumatice ale
robinetelor de reglare montate pe un ansamblu organ
de comandă/robinet

4. Electrotehnică4. Electrotehnică4. Electrotehnică4. Electrotehnică4. Electrotehnică ; 29.140; SR ENSR ENSR ENSR ENSR EN
61231:2011/A1:201461231:2011/A1:201461231:2011/A1:201461231:2011/A1:201461231:2011/A1:2014; Sistem internaţional de
codificare a lămpilor (ILCOS)

5. Electronică5. Electronică5. Electronică5. Electronică5. Electronică; 31.190; SR EN 61191-SR EN 61191-SR EN 61191-SR EN 61191-SR EN 61191-
2:20142:20142:20142:20142:2014; Plăci imprimate echipate. Partea 2:
Specificaţie intermediară. Cerinţe pentru ansambluri

sudate cu montare pe suprafaţă
6. Industria de confecii6. Industria de confecii6. Industria de confecii6. Industria de confecii6. Industria de confecii; 61.020; SR ENSR ENSR ENSR ENSR EN

13402-3:201413402-3:201413402-3:201413402-3:201413402-3:2014; Desemnarea mărimilor pentru
îmbrăcăminte. Partea 3: Mărimi şi intervale

7. Industria alimentară7. Industria alimentară7. Industria alimentară7. Industria alimentară7. Industria alimentară; 67.060; SR ENSR ENSR ENSR ENSR EN
15587+A1:201415587+A1:201415587+A1:201415587+A1:201415587+A1:2014; Cereale şi produse cerealiere.
Determinarea conţinutului de impurităţi în grâu
(Triticum aestivum L.), grâu durum (Triticum durum
Desf.), secară (Secale cereale L.) şi orz furajer (Hordeum
vulgare L.)

8. Industria de prelucrare a lemnului8. Industria de prelucrare a lemnului8. Industria de prelucrare a lemnului8. Industria de prelucrare a lemnului8. Industria de prelucrare a lemnului;
79.040; SR EN 335:2013SR EN 335:2013SR EN 335:2013SR EN 335:2013SR EN 335:2013; Durabilitatea lemnului
şi a produselor pe bază de lemn. Clase de utilizare:
definiţii, aplicaţie pentru lemnul masiv şi produsele
pe bază de lemn

9. Industria cauciucului  şi a materialelor9. Industria cauciucului  şi a materialelor9. Industria cauciucului  şi a materialelor9. Industria cauciucului  şi a materialelor9. Industria cauciucului  şi a materialelor
plasticeplasticeplasticeplasticeplastice; 83.180; SR EN 16254:2014SR EN 16254:2014SR EN 16254:2014SR EN 16254:2014SR EN 16254:2014; Adezivi.
Izocianat polimerizat în emulsie (EPI) pentru structuri
portante de lemn. Clasificare şi cerinţe de
performanţă /  83.180; SR EN 301:2014SR EN 301:2014SR EN 301:2014SR EN 301:2014SR EN 301:2014; Adezivi
de natură fenolică şi aminoplastă pentru structuri
portante de lemn. Clasificare şi cerinţe de
performanţă

10. Industria de vopsele  şi  coloranţi10. Industria de vopsele  şi  coloranţi10. Industria de vopsele  şi  coloranţi10. Industria de vopsele  şi  coloranţi10. Industria de vopsele  şi  coloranţi;
87.040; SR EN 16402:2014SR EN 16402:2014SR EN 16402:2014SR EN 16402:2014SR EN 16402:2014; Vopsele şi lacuri.
Evaluarea emisiilor de substanţe din acoperiri în aerul
de interior. Eşantionare, condiţionare şi încercare

11. Construcţii şi materiale de construcţii11. Construcţii şi materiale de construcţii11. Construcţii şi materiale de construcţii11. Construcţii şi materiale de construcţii11. Construcţii şi materiale de construcţii;
91.220; SR CEN/TS 13381-1:2014SR CEN/TS 13381-1:2014SR CEN/TS 13381-1:2014SR CEN/TS 13381-1:2014SR CEN/TS 13381-1:2014; Metode de
încercare pentru determinarea contribuţiei la
rezistenţa la foc a elementelor de construcţie. Partea
1: Membrane de protecţie orizontale

12. Construcţ i i  c ivi le12. Construcţ i i  c ivi le12. Construcţ i i  c ivi le12. Construcţ i i  c ivi le12. Construcţ i i  c ivi le; 93.030; SR ENSR ENSR ENSR ENSR EN

15383+A1:201415383+A1:201415383+A1:201415383+A1:201415383+A1:2014; Sisteme de canalizare de
materiale plastice pentru branşamente şi sisteme de
evacuare. Materiale plastice termorigide armate cu
fibră de sticlă (GRP) pe bază de răşină poliesterică
nesaturată (UP). Cămine de vizitare şi de inspecţie

13. E13. E13. E13. E13. Ech ipament  pen t ru  uz  ca sn i c   ş ic h ipament  pen t ru  uz  ca sn i c   ş ic h ipament  pen t ru  uz  ca sn i c   ş ic h ipament  pen t ru  uz  ca sn i c   ş ic h ipament  pen t ru  uz  ca sn i c   ş i
comerc ia l .  Ech ipament pent ru d i s t rac ţ i i .comerc ia l .  Ech ipament pent ru d i s t rac ţ i i .comerc ia l .  Ech ipament pent ru d i s t rac ţ i i .comerc ia l .  Ech ipament pent ru d i s t rac ţ i i .comerc ia l .  Ech ipament pent ru d i s t rac ţ i i .
E ch ipament pent ru spor tEch ipament pent ru spor tEch ipament pent ru spor tEch ipament pent ru spor tEch ipament pent ru spor t ;  97.140; SR  ENSR ENSR ENSR ENSR EN
12720+A1 :201412720+A1 :201412720+A1 :201412720+A1 :201412720+A1 :2014 ;  Mobi l ie r .  Eva luarea
rezistenţei suprafeţei la lichide reci; 97.140; SRSRSRSRSR
EN 12721+A1 :2014EN 12721+A1 :2014EN 12721+A1 :2014EN 12721+A1 :2014EN 12721+A1 :2014 ;  Mobi l ie r .  Eva luarea
rezistenţei suprafeţei la căldură umedă; 97.140;
SR EN 12722+A1:2014SR EN 12722+A1:2014SR EN 12722+A1:2014SR EN 12722+A1:2014SR EN 12722+A1:2014; Mobilier. Evaluarea
rezistenţei suprafeţei la căldură uscată; 97.150;
SR  EN  I SO  10581 :2014SR  EN  I SO  10581 :2014SR  EN  I SO  10581 :2014SR  EN  I SO  10581 :2014SR  EN  I SO  10581 :2014 ;  Îmbră căminte
rezistentă la şoc pentru pardoseală. Îmbrăcăminte
pent ru  pardosea lă  omogenă  pe  bază  de
poli(clorură de vinil). Specificaţii; 97.195; SR ENSR ENSR ENSR ENSR EN
16322:201416322:201416322:201416322:201416322:2014; Conservarea bunurilor culturale.
Metode de încercare. Determinarea proprietăţilor
de uscare

Lista completăLista completăLista completăLista completăLista completă a standardelor aprobate în
această perioadă este prezentată pe site CCI
Maramureş - Standarde noi aprobate inStandarde noi aprobate inStandarde noi aprobate inStandarde noi aprobate inStandarde noi aprobate in
perioada MARTIE 2014perioada MARTIE 2014perioada MARTIE 2014perioada MARTIE 2014perioada MARTIE 2014     (pe domenii de activitate
- ordinea ICS)

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

INVENTICA
ediţia a VII-a

Ediţia a IV-a

În perioada 30-31 mai 2014, la Centrul de Instruire şi
Marketing al Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş
se va desfăşura în Baia Mare, ediţia a IV-a a Salonului
Energii Regenerabile şi Alternative.

Salonul „Energii Regenerabile şi Alternative” a fost gândit
să devină pentru autorităţi, firme, cercetători, reprezentanţi

ai mediului academic, inventatori şi asociaţii, un loc de
întâlnire şi dezbatere a măsurilor, acţiunilor ce trebuie şi
se pot realiza pentru dezvoltarea durabilă a zonei.

Expozanţii vor prezenta:
-Noutăţi în domeniul panourilor fotovoltaice şi a panourilor

solare
-Pompe de căldură, randament şi necesitatea   aplicării

unei soluţii eficiente
-Iluminat cu led
-Iluminat cu inducţie . Noutăţi, avantaje, aplicaţii şi costuri
La această ediţie accentul va fi pus pe folosirea noilor

tehnologii în domeniul casnic nu doar în cel industrial şi de
aceea expozanţii au pregătit pentru publicul larg standuri
special pentru ca vizitatori să poată vedea diferenţele şi
avantajele dintre diferitele tipuri de iluminat economic, led
şi cu inducţie.

Totodată, vizitatorii se vor putea informa privind modalităţi
de economisire a energiei şi implicit a cheltuielilor aferente
folosirii diferitelor soluţii tehnice prezente în cadrul
expoziţiei.

Detalii suplimentare pe: www.ccimm.ro.
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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



HERMES CONTACT10

Protocol de colaborare cu
Tribunalul Maramureş

La iniţiativa Conducerii Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş
s-a încheiat în luna februarie 2014 un Protocol de colaborare în vederea
implementării şi promovării arbitrajului comercial între Tribunalul
Maramureş şi Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş.

Scopul protocolului îl reprezintă colaborarea părţilor semnatare în
vederea realizării în comun a unor activităţi / acţiuni de promovare a
arbitrajului comercial în judeţul Maramureş ca procedură legală,
alternativă, de soluţionare rapidă, confidenţială, eficientă a litigiilor
comerciale între profesionişti şi degrevarea instanţelor de judecată,
atât din punct de vedere al numărului de cauze / dosare pe rol, cât şi
al cheltuielilor aferente lor.

În realizarea scopului propus, obiectivul protocolului constă în
colaborarea dintre părţi pentru:

- educarea/promovarea importanţei încheierii de contracte
comerciale între profesionişti (IMM) pentru dezvoltarea afacerilor şi
combaterea, astfel, a evaziunii fiscale;

- popularizarea/promovarea arbitrajului comercial în rândul
profesioniştilor (IMM) ca procedură legală, alternativă de soluţionare,
confidenţială şi eficientă a litigiilor comerciale, care permite
recuperarea creanţelor într-un timp foarte scurt;

- popularizarea/promovarea în rândul judecătorilor, personalului
auxiliar al Tribunalului şi justiţiabililor a legislaţiei relevante interne şi
internaţionale referitoare la arbitrajul comercial;

- conştientizarea avantajelor practice pe care arbitrajul comercial le
aduce în activitatea judiciară (termen, cost, interes etc.);

- dezvoltarea unor bune practici care să faciliteze desfăşurarea
arbitrajului comercial.

PROTOCOALE DE COLABORAREPROTOCOALE DE COLABORAREPROTOCOALE DE COLABORAREPROTOCOALE DE COLABORAREPROTOCOALE DE COLABORARE
încheiate de Camera de Comerţ şi Industrie Maramureşîncheiate de Camera de Comerţ şi Industrie Maramureşîncheiate de Camera de Comerţ şi Industrie Maramureşîncheiate de Camera de Comerţ şi Industrie Maramureşîncheiate de Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş

pentru promovarea Arbitrajului Comercialpentru promovarea Arbitrajului Comercialpentru promovarea Arbitrajului Comercialpentru promovarea Arbitrajului Comercialpentru promovarea Arbitrajului Comercial
Protocol de colaborare cu

Colegiul Consilierilor Juridici Maramureş
Colaborarea dintre Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş şi

Colegiului Consilierilor Juridici care a început în dec. 2012 prin încheierea
unui Protocol de colaborare continuă şi în anul 2014.

Astfel cu ocazia Adunării Generale a membrilor Colegiului Consilierilor
Juridici din 18 martie 2014 Conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie
Maramureş şi a Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă CCI
Maramureş a lansat un chestionar privind arbitrajul comercial, în scopul
realizării unor acţiuni eficiente de promovare a arbitrajului comercial,
pentru dezvoltarea unor servicii pentru comunitatea de afaceri şi pentru
sprijinirea activităţii consilierilor juridici ai operatorilor economici din
judeţul Maramureş.

Faţă de acesta cei consultaţi şi-au exprimat următoarele puncte de
vedere: 80 % din cei 24 de consilieri juridici care au completat
chestionarele au declarat că nu au inserat clauza arbitrală în contracte,
dar cunosc avantajele arbitrajului comercial.
Şi-au manifestat dorinţa de a participa la seminarii interactive

despre arbitrajul comercial, Noul Cod civil, Noul Cod de procedură
civilă, Noul Cod penal, Noul Cod de procedură penală, consilierii juridici
reprezentând între 50-70 % dintre respondenţi.

De asemenea s-a solicit organizarea unor cursuri, instruiri pe linie de
arbitraj şi în domeniul contractelor.

S-au mai făcut propuneri punctuale privind organizarea de întâlniri
periodice la nivelul Colegiului Consilierilor Juridici şi un lobby susţinut
pentru folosirea procedurii arbitrale.

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş, având în vedre interesul
consilierilor juridici, începând cu trimestrul al III-lea va organiza seminarii
interactive  privind: Codul civil, Codul de procedură civilă, cursuri şi
instruiri privind arbitrajul comercial şi contractele comerciale.

Acte normative publicate
în Monitorul Oficial

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

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 49 din 19 martie 2014 . 49 din 19 martie 2014 . 49 din 19 martie 2014 . 49 din 19 martie 2014 . 49 din 19 martie 2014 privind
atestarea produselor alimentare obţinute
conform reţetelor consacrate româneşti
(MO nr. 234 din 2 aprilie 2014)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996. 21 din 10 aprilie 1996. 21 din 10 aprilie 1996. 21 din 10 aprilie 1996. 21 din 10 aprilie 1996
(*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) legea concurenţei  (MO nr.
240 din 3 aprilie 2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din. 14 din. 14 din. 14 din. 14 din
2 aprilie 2014 2 aprilie 2014 2 aprilie 2014 2 aprilie 2014 2 aprilie 2014 pentru completarea art. 176
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
(MO nr. 241 din 4 aprilie 2014)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 44 din 18 martie 2014 . 44 din 18 martie 2014 . 44 din 18 martie 2014 . 44 din 18 martie 2014 . 44 din 18 martie 2014 privind
aprobarea Normelor metodologice de
efectuare a notificărilor şi de soluţionare a
cererilor de autorizare a efectuării unor
tranzacţii financiare (MO nr. 241 din 4 aprilie
2014)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992. 129 din 29 decembrie 1992. 129 din 29 decembrie 1992. 129 din 29 decembrie 1992. 129 din 29 decembrie 1992
(*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) privind protecţia desenelor

şi modelelor (MO nr. 242 din 4 aprilie 2014)
 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 138 din 21 martie 2014. 138 din 21 martie 2014. 138 din 21 martie 2014. 138 din 21 martie 2014. 138 din 21 martie 2014

pentru completarea Clasificării ocupaţiilor
din România - nivel de ocupaţie (şase
caractere), aprobată prin Ordinul
ministrului muncii, familiei şi protecţiei
sociale şi al preşedintelui Institutului
Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011
(MO nr. 245 din 7 aprilie 2014)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 530 din 27 martie 2014. 530 din 27 martie 2014. 530 din 27 martie 2014. 530 din 27 martie 2014. 530 din 27 martie 2014
privind modificarea Ordinului preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi
conţinutului unor formulare prevăzute la
titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal (MO nr. 247 din 7 aprilie 2014)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 447 din 4 aprilie 2014 . 447 din 4 aprilie 2014 . 447 din 4 aprilie 2014 . 447 din 4 aprilie 2014 . 447 din 4 aprilie 2014 privind
modificarea şi completarea Ghidului de
finanţare a Programului de stimulare a

înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin
Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor
climatice nr. 364/2014 (MO nr. 248 din 7
aprilie 2014)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 491 din 28 martie 2014. 491 din 28 martie 2014. 491 din 28 martie 2014. 491 din 28 martie 2014. 491 din 28 martie 2014
pentru modificarea şi completarea
Procedurii de soluţionare a deconturilor cu
sume negative de taxă pe valoarea adăugată
cu opţiune de rambursare, aprobată prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
263/2010 (MO nr. 249 din 7 aprilie 2014)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002. 346 din 5 iunie 2002. 346 din 5 iunie 2002. 346 din 5 iunie 2002. 346 din 5 iunie 2002
(*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) privind asigurarea pentru
accidente de muncă şi boli profesionale (MO
nr. 251 din 8 aprilie 2014)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 37 din 7 aprilie 2014 . 37 din 7 aprilie 2014 . 37 din 7 aprilie 2014 . 37 din 7 aprilie 2014 . 37 din 7 aprilie 2014 pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de
mediu pentru autovehicule (MO nr. 255 din
8 aprilie 2014)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 577 din 2 aprilie 2014 . 577 din 2 aprilie 2014 . 577 din 2 aprilie 2014 . 577 din 2 aprilie 2014 . 577 din 2 aprilie 2014 privind
modificarea Procedurii de implementare a
Programului de dezvoltare şi modernizare

Continuare în pag. a  11-a
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Acte normative publicate
în Monitorul Oficial

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

Urmare din pag. a 10-a

a activităţilor de comercializare a produselor
şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Ordinul
ministrului delegat pentru întreprinderi
mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism
nr. 473/2014 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. 256 din 9
aprilie 2014)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000. 182 din 25 octombrie 2000. 182 din 25 octombrie 2000. 182 din 25 octombrie 2000. 182 din 25 octombrie 2000
(*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) privind protejarea
patrimoniului cultural naţional mobil (MO
nr. 259 din 9 aprilie 2014)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 132 din 15 iulie 1997. 132 din 15 iulie 1997. 132 din 15 iulie 1997. 132 din 15 iulie 1997. 132 din 15 iulie 1997
(*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) privind rechiziţiile de
bunuri şi prestările de servicii în interes
public (MO nr. 261 din 10 aprilie 2014)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 38 din 7 aprilie 2014 . 38 din 7 aprilie 2014 . 38 din 7 aprilie 2014 . 38 din 7 aprilie 2014 . 38 din 7 aprilie 2014 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind
interzicerea achiziţionării de la persoane
fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a
aliajelor acestora utilizate în activitatea
feroviară (MO nr. 262 din 10 aprilie 2014)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 53 din 7 aprilie 2014 . 53 din 7 aprilie 2014 . 53 din 7 aprilie 2014 . 53 din 7 aprilie 2014 . 53 din 7 aprilie 2014 pentru
stabilirea formei şi conţinutului scrisorii de
informare privind încălcarea normelor de
circulaţie care afectează siguranţa rutieră
(MO nr. 269 din 11 aprilie 2014)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 544 din 7 aprilie 2014 . 544 din 7 aprilie 2014 . 544 din 7 aprilie 2014 . 544 din 7 aprilie 2014 . 544 din 7 aprilie 2014 privind
aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor
persoanei fizice supuse verificării fiscal (MO
nr. 270 din 11 aprilie 2014)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 34 din 27 martie 2014 . 34 din 27 martie 2014 . 34 din 27 martie 2014 . 34 din 27 martie 2014 . 34 din 27 martie 2014 pentru
aderarea României la Protocolul din 2002
la Convenţia de la Atena din 1974 privind
transportul pe mare al pasagerilor şi al

bagajelor lor, adoptat la Londra la 1
noiembrie 2002 (MO nr. 272 din 14 aprilie
2014)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 45 din 11 aprilie 2014 . 45 din 11 aprilie 2014 . 45 din 11 aprilie 2014 . 45 din 11 aprilie 2014 . 45 din 11 aprilie 2014 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 105/
2011 privind gestionarea şi utilizarea
fondurilor externe nerambursabile şi a
cofinanţării publice naţionale, pentru
obiectivul “Cooperare teritorială
europeană” (MO nr. 273 din 14 aprilie 2014)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 562 din 1 aprilie 2014 . 562 din 1 aprilie 2014 . 562 din 1 aprilie 2014 . 562 din 1 aprilie 2014 . 562 din 1 aprilie 2014 pentru
modificarea şi completarea Ordinului
ministrului turismului nr. 235/2001 privind
asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii
sau falimentului agenţiei de turism (MO nr.
273 din 14 aprilie 2014)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 490 din 8 aprilie 2014 . 490 din 8 aprilie 2014 . 490 din 8 aprilie 2014 . 490 din 8 aprilie 2014 . 490 din 8 aprilie 2014 pentru
modificarea punctului 5 al articolului 11 din
anexa la Ordinul ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 287/2008
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat
pentru dezvoltare regională prin crearea şi
dezvoltarea structurilor de sprijinire a
afacerilor din cadrul Programului
operaţional regional 2007-2013 (MO nr. 275
din 15 aprilie 2014)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 35 din 13 martie 1997. 35 din 13 martie 1997. 35 din 13 martie 1997. 35 din 13 martie 1997. 35 din 13 martie 1997
(*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) privind organizarea şi
funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
(MO nr. 277 din 15 aprilie 2014)

 HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr. 16 din 14 martie 2014. 16 din 14 martie 2014. 16 din 14 martie 2014. 16 din 14 martie 2014. 16 din 14 martie 2014
pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind organizarea şi funcţionarea curţilor
de arbitraj de pe lângă Camerele Notarilor
Publici din România (MO nr. 277 din 15
aprilie 2014)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 52 din 10 aprilie 2014 . 52 din 10 aprilie 2014 . 52 din 10 aprilie 2014 . 52 din 10 aprilie 2014 . 52 din 10 aprilie 2014 privind
modificarea şi completarea Ordinului
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale,
al ministrului mediului şi pădurilor şi al
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea
cerinţelor legale în materie de gestionare
(SMR) privind mediul şi identificarea şi
înregistrarea animalelor în cadrul
schemelor şi măsurilor de sprijin pentru
agricultori în România (MO nr. 280 din 16
aprilie 2014)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 456 din 1 aprilie 2014 . 456 din 1 aprilie 2014 . 456 din 1 aprilie 2014 . 456 din 1 aprilie 2014 . 456 din 1 aprilie 2014 pentru
aprobarea procedurilor de control al

statului la autorităţile administraţiei publice
locale/judeţene privind respectarea
prevederilor legale la emiterea certificatelor
de urbanism şi a autorizaţiilor de
construire/desfiinţare (MO nr. 281 din 16
aprilie 2014)

 HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr. 6 din 4 aprilie 2014. 6 din 4 aprilie 2014. 6 din 4 aprilie 2014. 6 din 4 aprilie 2014. 6 din 4 aprilie 2014
privind aprobarea Tabloului executorilor
judecătoreşti pe anul 2014 (MO nr. 292 din
22 aprilie 2014)

 LEGEA nr LEGEA nr LEGEA nr LEGEA nr LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996. 16 din 2 aprilie 1996. 16 din 2 aprilie 1996. 16 din 2 aprilie 1996. 16 din 2 aprilie 1996
(*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) privind Arhivelor Naţionale
(MO nr. 293 din 22 aprilie 2014)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 506 din 10 aprilie 2014 . 506 din 10 aprilie 2014 . 506 din 10 aprilie 2014 . 506 din 10 aprilie 2014 . 506 din 10 aprilie 2014 pentru
modificarea art. 12 lit. d) din anexa la
Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor
publice şi locuinţelor nr. 261/2008 privind
aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru
dezvoltarea regională prin sprijinirea
investiţiilor în turism din cadrul
Programului operaţional regional 2007-
2013 (MO nr. 296 din 23 aprilie 2014)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 402 din 31 octombrie 2006. 402 din 31 octombrie 2006. 402 din 31 octombrie 2006. 402 din 31 octombrie 2006. 402 din 31 octombrie 2006
(*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) privind prevenirea
accidentelor şi organizarea activităţii de
salvare din mediul subteran speologic*) (MO
nr. 297 din 23 aprilie 2014)

 HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr. 1.352 din 23 decembrie. 1.352 din 23 decembrie. 1.352 din 23 decembrie. 1.352 din 23 decembrie. 1.352 din 23 decembrie
2010 (*republicată*) 2010 (*republicată*) 2010 (*republicată*) 2010 (*republicată*) 2010 (*republicată*) privind aprobarea
structurii Clasificării ocupaţiilor din
România - nivel grupă de bază, conform
Clasificării internaţionale standard a
ocupaţiilor - ISCO 08 (MO nr. 300 din 24
aprilie 2014)

 ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 137 din 16 aprilie 2014 . 137 din 16 aprilie 2014 . 137 din 16 aprilie 2014 . 137 din 16 aprilie 2014 . 137 din 16 aprilie 2014 pentru
aprobarea Normelor tehnice de producere,
etichetare şi punere în circulaţie a
băuturilor alcoolice fermentate, altele decât
berea şi vinul, destinate consumului uman
ca atare (MO nr. 303 din 24 aprilie 2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din. 19 din. 19 din. 19 din. 19 din
23 aprilie 2014 23 aprilie 2014 23 aprilie 2014 23 aprilie 2014 23 aprilie 2014 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal (MO nr. 308 din 25 aprilie 2014)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 455 din 18 iulie 2001. 455 din 18 iulie 2001. 455 din 18 iulie 2001. 455 din 18 iulie 2001. 455 din 18 iulie 2001
(*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) privind semnătura
electronic (MO nr. 316 din 30 aprilie 2014)

 LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 205 din 26 mai 2004. 205 din 26 mai 2004. 205 din 26 mai 2004. 205 din 26 mai 2004. 205 din 26 mai 2004
(*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) privind protecţia animalelor
(MO nr. 320 din 30 aprilie 2014)

 HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr. 330 din 23 aprilie 2014. 330 din 23 aprilie 2014. 330 din 23 aprilie 2014. 330 din 23 aprilie 2014. 330 din 23 aprilie 2014
privind aprobarea Metodologiei pentru
stabilirea normelor de venit utilizate la
impunerea veniturilor din activităţi agricole
(MO nr. 320 din 30 aprilie 2014)
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• • • • • Din Maramureş

• • • • • Din străinătate

Promovaţi-vă cererea şi oferta prin C.C.I. MARAMUREŞ!
Dacă sunteţi interesaţi să vă promovaţi firma şi/sau să identificaţi noi parteneri
pentru afacerea Dvs., Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş vă oferă
posibilitatea de a vă înscrie gratuit în bazele de date proprii şi de a vă promova
cererea-oferta pe piaţa internă şi internaţională.

Cum trebuie să procedaţi?

Foarte simplu! Completaţi formularul de cerere-ofertă pe care-l gasiti la adresa
http://www.ccimm.ro/formulare/371_meniu_FORMULAR_CERERE_DE_OFERTA.doc
şi transmiteţi-l pe e-mail cci_mm@ccimm.ro sau prin fax la nr. 0262-225794.

OFERTĂ
Oferă servicii de proiectare ş i

consultanţă, proiecte în domeniul
infrastructurii rutiere, apă-canal, civile;

Produce echipamente staţii tratare
apă potabilă şi staţii epurare ape uzate
menajere.

CERERI
CANADA

Companie canadiană cu proprietari
români al cărui domeniu de activitate este
importul de produse alimentare româneşti,
doreşte să importe legume şi fructe
conservate şi miere. (5712)

Doreşte parteneriat pentru producerea
în România de polystiren expandat pentru
piaţa UE. Firma canadiană produce soluţii
pentru acoperire modulară în scopul captării
de mirosuri şi gaze cu efect de seră aflate
deasupra apelor uzate. (5715)

FRANŢA
Solicită parteneriat pentru prelucrare

industrială pentru piese de mari dimensiuni
(şasiuri de 3200x1200x1200; găurire şi
canelare plăci 4500x2500x12 mm;
prelucrare industrială clasică). Şasiurile şi
plăcile vor fi furnizate de firma franceză.
Firma franceză lucrează pentru clienţi din
domeniul metalurgic, nuclear, medical,
producţie automobile, protecţia mediului,

etc. şi caută parteneri care respectă
termenele de l ivrare. Se preferă
comunicarea în limba franceză. (5703)

Solicită piese auto, în special
caroserie şi parte mecanică, pentru mărci
ca: Renault, Dacia, Citroen, Peugeut, Alfa
Romeo, Lancia, Fiat. Firma este
specializată în domeniul de import-export
piese auto pentru mărcile mai sus, în
prezent fiind interesată să identifice noi
furnizori. (5705)

Solicită pături tricotate pentru nou-
născuţi, conform modelului, cantitate
3000/4000 de buc., în funcţie de costuri.
Firma franceză asigură doar modelul şi
eticheta de marcă, nu şi materia primă
sau eticheta de compoziţie. Reprezentanţa
firmei este gata să se deplaseze în România
pentru discuţii cu furnizorii. (5706)

Solicită ambalaje pentru produse
alimentare din hârtie şi material plastic
(pungi, saci, cutii, etc.) Firma franceză este
specializată în comerţul cu ambalaje pentru
produse alimentare, având o experienţă de
peste 30 de ani pe piaţă. (5710)

Solicită parchet şi furnir pentru placaj.
Agentul comercial lucrează cu distribuitori
din regiunea pariziană şi Bordeaux şi caută
furnizori de parchet masiv (ex. stejar,
dimensiuni 14 sau 15 mmx90/120/
150mm, lăcuit sau tip rustic) pentru livrări
cu camion complet (5711)

IRLANDA
Firma este interesată de colaborări

cu producători români de carne de pasăre
în scopul importului. (5714)

JAPONIA
Caută o fabrică care poate produce

dulapuri de depozitare din lemn de pin.
Dimensiunea este de 383*812*142mm.
Partea frontală şi raftul interior trebuie să
fie din lemn masiv de pin. Pentru laterale
şi partea din spate poate fi folosit placaj.
(5713)

POLONIA
Doreşte să importe miei vii, în

Portugalia. Menţionăm că în Polonia,
această firmă deţine cel mai mare lanţ de
supermarket-uri, având cea mai mare cifră
de afaceri în domeniu.  (5708)

OFERTE
EGIPT

Compania egipteană doreşte să
exporte legume: ceapă verde, fasole verde,
toate tipurile de ardei, alune, cartofi,
usturoi, etc). (5707)

Producător în domeniul fructelor şi
legumelor proaspete şi congelate (cum ar
fi: ceapă, cartofi, usturoi, anghinare, fasole,
roşii cherry, ardei iute, guava, rodii, pepene
verde, căpşuni, mango, portocale, lămâie,
etc)., doreşte sa exporte astfel de produse
pe piaţa românească. (5709)

UCRAINA
Oferă produsele şi serviciile firmei:

fire tubulare; prelucrarea primară a
metalelor, teoria şi practica aplicării
tehnologiei ş i  materialelor pentru
prelucrarea în afara cuptorului ş i
desulfurarea oţelului şi fontei, comerţul cu
ridicata de metale şi aliaje pentru industria
metalurgică. (5704)


