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ACADEMIA DE MANAGEMENT

pentru IMM

Curs INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE
În data de 26 ianuarie a.c. a fost lansată o nouă serie de curs

„Inspector/Referent Resurse Umane”, curs organizat de către
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș în cadrul Academiei de
Management pentru IMM, împreună cu un grup de specialiști cu o
experienţă vastă în domeniul resurselor umane și o pregătire
pedagogică corespunzătoare formării profesionale a adulţilor.

Cursul se va desfășura pe parcursul a 10 zile, de luni până joi,
începând cu ora 16:00, la sediul CCI Maramureș.

Noutatea în cadrul acestui curs este utilizarea unei săli dotate cu
laptopuri noi, pentru partea practică a cursului și anume pentru
parcurgerea și utilizarea corectă de către cursanţi a programului
REVISAL.

Instruire privind INSUȘIREAInstruire privind INSUȘIREAInstruire privind INSUȘIREAInstruire privind INSUȘIREAInstruire privind INSUȘIREA
NOŢIUNILOR FUNDAMENTNOŢIUNILOR FUNDAMENTNOŢIUNILOR FUNDAMENTNOŢIUNILOR FUNDAMENTNOŢIUNILOR FUNDAMENTALE DE IGIENĂALE DE IGIENĂALE DE IGIENĂALE DE IGIENĂALE DE IGIENĂ

CCI Maramureș, în conformitate cu Ordinul comun al
Ministerului Sănătăţii nr. 38935/26.06.2014 și al
Ministerului Educaţiei Nationale nr. 48658/02.07.2014
este autorizată să organizeze instruiri privind insușirea
noţiunilor fundamentale de IGIENĂ.

Programele de instruire sunt structurate pe 5 module:
Modulul 1: Servicii de producţie, depozitare,

transport și comercializare a alimentelor; inclusiv
alimentaţie publică și a colectivităţilor.

Modulul 2: Servicii de curăţenie în unităţi de
asistenţă medicală, colectivităţi de copii și tineri,
unităţi de cazare, hoteluri, moteluri, cabane etc.

Modulul 3: Producţia și distribuţia apei potabile și
producţia apei îmbuteliate.

Modulul 4: Servicii de îngrijire corporală.
Modulul 5: Servicii tip dezinfecţie, deratizare.
Lucrătorii din aceste categorii de servicii,

cu risc pentru sănătatea populaţiei au
obligaţia legală a instruirii periodice în
domeniul noţiunilor fundamentale de igienă
conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.
1225 din 24.12.2003.

Participanţii la programul de instruire susţin la

încheierea cursurilor un examen de absolvire (pe baza
unui chestionar) organizat de Direcţia de Sănătate Publică
Maramureș și Camera de Comerţ și Industrie Maramureș.

Certificatele de absolvire au valabilitatea de 3
ani de la data emiterii.

CCI Maramureș a organizat în perioada 14-15
ianuarie 2015 instruirea privind însușirea noţiunilor
fundamentale de igienă, Modulul 4 Servicii de
îngrijire corporală. Tematica prezentată la acest
curs a cuprins următoarele teme principale:

· Noţiuni fundamentale privind sănătatea și bolile
cu transmitere tegumentară,

· Aspecte generale privind normele
igienico-sanitare în unităţile
prestatoare de servicii pentru
activitatea de coafură, frizerie,
bărbierit, epilare, cosmetică,
manichiură, pedichiură, tratament și
machiaj cosmetic, activitate de
piercing, tatuaj, micropigmentare,

· Norme de igienă pentru bazinele
de înot, piscine, băi publice,

· Curăţenia în unităţile prestatoare
de servicii,

· Igiena individuală a personalului,
· Legislaţia în domeniu.
La aceasta serie de curs au participat persoane

care își desfasoară activitatea în saloanele de
specialitate JESSY, NELLY, SUN KISS dar și alte
persoane fizice autorizate care prestează servicii în
acest domeniu.

Pentru informaţii suplimentare nu ezitaţi să ne
contactaţi la sediul CCI Maramureș, la telefon 0262
221510, fax 0262 225794, sau prin email la
cci_mm@ccimm.ro. Persoană de contact: Mihail
Mărășescu.
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În editorialele publicate în Buletinul
Informativ „Hermes Contact” din lunile
februarie și martie 2014, intitulate
„Despre învăţământul profesional și
tehnic maramureșean”, scriam, la
început în primul paragraf: „Formarea
profesională iniţială, prin învăţământul
profesional și tehnic, reprezintă o formă
de pregătire realizată printr-un tip de
învăţământ bazat pe competenţe, și nu
pe durata pregătirii, având ca scop
obţinerea unei calificări înainte de
practicarea acesteia pe piaţa muncii”.

Pe parcursul editorialului am tratat
această problemă pe toate feţele sale,
atingându-o și pe cea a conceptului de
învăţământ în sistem dual din Germania,
propunându-l ca model demn de urmat
și în învăţământul profesional românesc.

De curând am intrat în posesia
Proiectului Metodologiei de organizare
și funcţionare a învăţământului
profesional în sistem dual, elaborat de
Centrul Naţional de Dezvoltare a
Învăţământului Profesional și Tehnic –
CNDIPT – care se dorește să se introducă
în ţara noastră în anul școlar 2015-2016.

Parcurgându-l mi-am dat seama că
este cu totul altceva între prevederile
acestui Proiect prezentat de CNDIPT și
Conceptul german de învăţământ
profesional în sistem dual.

Învăţământul
profesional

dual
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Învăţământul profesional dual

Între acestea este o diferenţă ca de la cer
la pământ. Ca să ajungeţi și dvs. la această
concluzie vom parcurge împreună, în paralel,
concepţia germană, în forma sa
organizaţională și ce a gândit CNDIPT luând
probabil ca model conceptul german.

În Germania organizarea formării
profesionale de tip dual stabilește foarte clar
atribuţiile ce revin școlii, pregătirea teoretică
și partea ce revine firmelor (angajatorilor),
instruirea practică.

În România „Metodologia de organizare și
funcţionare a învăţământului profesional a
învăţământului în sistem dual” la capitolul
Aspecte generale prevede:

- pregătirea profesională realizată prin
învăţământul profesional în sistem dual
se organizează la iniţiativa operatorilor
economici care se desfășoară pe bază de
contract de muncă încheiat între elev
și un operator economic, încheiat în
condiţiile legii. Contractul de formare
profesională este anexă la contractul
individual de muncă al elevului, fiind parte
integrantă din acesta;

- responsabilitatea privind pregătirea
profesională prin învăţământul profesional
în sistem dual este partajată între
operatorul economic și unitatea de
învăţământ profesional și tehnic, care
vor încheia un contract de parteneriat,
în care vor fi precizate responsabilităţile
părţilor în pregătirea profesională prin
învăţământul profesional în sistem dual.

- calificările profesionale obţinute de
absolvenţii învăţământului profesional în
sistem dual corespund nivelului 3 din Cadrul
Naţional al Calificărilor.

- învăţământul profesional în sistem dual
este organizat după învăţământul
obligatoriu, ca parte a învăţământului
secundar superior, ca învăţământ cu
frecvenţă,

- pregătirea profesională prin
învăţământul profesional în sistem
dual este alcătuită din două
componente distincte:
� componenta de pregătire în

școală care se organizează numai în unităţile
de învăţământ autorizate și care cuprinde:
pregătirea profesională de specialitate -
realizată prin orele de teorie și aplicaţii
practice în laboratoarele și atelierele școlare;
cultura generală necesară dezvoltării
personale și profesionale
� componenta de instruire

profesională practică în răspunderea

operatorului economic implicat care
trebuie să fie autorizat ca furnizor de
formare profesională pentru
calificarea pentru care se organizează
pregătirea în sistem dual

În cazul în care operatorul economic
nu este autorizat în condiţiile
precizate mai sus, acesta trebuie să
încheie un contract de prestări
servicii de formare profesională cu un
furnizor de formare profesională
autorizat pentru calificarea
respectivă.

Durata standard a învăţământului
profesional în sistem dual este de 2 ani.

„Metodologia de organizare și funcţionare
a învăţământului profesional a
învăţământului în sistem dual” la capitolul
Organizare, prevede că operatorii economici
care doresc să organizeze învăţământ
profesional în sistem dual, comunică
inspectoratelor școlare judeţene, respectiv
al municipiului București, în raza cărora își
au sediul, solicitarea de formare
profesională prin învăţământ profesional
în sistem dual.

Pentru aceasta operatorii economici
întocmesc o documentaţie de solicitare de
formare profesională prin învăţământ
profesional în sistem dual, care cuprinde:
formularul de solicitare a formării
profesionale prin învăţământ profesional în
sistem dual; copie după înregistrarea în
registrul comerţului, înregistrarea fiscală și
autorizarea funcţionării operatorului
economic; copia autorizaţiei de furnizor de
formare profesională, emisă de Comisia de
autorizare a furnizorilor de formare
profesională; copie a contractului de prestări
de servicii de formare profesională încheiat
cu un furnizor de formare profesională
autorizat - pentru situaţia în care agentul
economic nu este furnizor de formare
profesională autorizat. (Asta da birocraţie
stufoasă!)

Această documentaţie se transmite
Inspectoratelor școlare care le verifică, le
centralizează, întocmesc lista formaţiunilor
de studiu pe calificări, pe care o transmite
către unităţile școlare din judeţ. Totodată,
pe baza datelor primite, inspectoratele
școlare realizează proiectul planului de
școlarizare pentru învăţământul profesional
în sistem dual.

Dar atenţie! În realizarea activităţilor de
centralizare a solicitărilor operatorilor
economici , inspectoratele școlare pot fi
sprijinite de Camerele de comerţ și industrie,
asociaţiile patronale și sindicate, alţi

parteneri sociali interesaţi în dezvoltarea
învăţământului profesional în sistem dual.
Aici apar Camerele de Comerţ și Industrie
care participă, la noi, la români, la realizarea
activităţilor de centralizare – activitate de
conţopist.

Să vedem în continuare ce se întâmplă cu
proiectul planului de școlarizare întocmit de
inspectoratele școlare. Acesta este înaintat
spre avizare de către Comitetele Locale de
Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru
Formare Profesională (CLDPS) și de Centrul
Naţional de Dezvoltare a Învăţământului
Profesional și Tehnic (CNDIPT), prin
reprezentanţii săi la nivel regional. (Sic!)

Birocraţia în conceptul românesc continuă
cu sârguinţa care caracterizează
funcţionarismul nostru dezvoltat.

Inspectoratul școlar judeţean, înaintează
la MECS proiectul planului de școlarizare
pentru învăţământul profesional în sistem
dual, avizat în paralel de CLDPS si CNDIPT și
aprobat în consiliul de administraţie.

În continuarea prevederilor metodologiei,
ISJ solicită operatorilor economici să încheie
cu unitatea de învăţământ contractul de
parteneriat pe o durată de minim 2 ani –
conform contractului cadru. Acest contract
prevede că „în situaţia în care agentul
economic nu este furnizor de formare
profesională autorizat, contractele de
parteneriat se încheie tripartit, între
operatorul economic, furnizorul de formare
profesională autorizat și unitatea de
învăţământ”.

Până aici operatorul economic, în conceptul
german, încă nu a intrat în jocul birocraţiei.
La ei, în Germania se prevede că operatorul
economic participă numai la procesul de
selecţie al elevilor cu care urmează să încheie
contracte de instruire practică conform
metodologiei de admitere în școala
profesională. Selecţia are loc după clasa a 8-
a, înainte de repartizarea computerizată
pentru licee. Angajatorii pot elabora pentru
selecţie teste de aptitudini și interviuri
specifice locurilor de muncă.

În continuare metodologia noastră prevede
că operatorul economic participă la
organizarea și derularea procesului de
selecţie al candidaţilor, la înscrierea la
învăţământul profesional în sistem dual,
înscriere care se realizează (atenţie!) pe baza
următoarelor acte: cerere de înscriere la
învăţământul profesional în sistem
dual; copie legalizată după actele de
studii care atestă absolvirea

Continuare în pag. a  4-a



HERMES CONTACT 3

Semnarea protocolului de asociere pentru constituirea Consorţiu deSemnarea protocolului de asociere pentru constituirea Consorţiu deSemnarea protocolului de asociere pentru constituirea Consorţiu deSemnarea protocolului de asociere pentru constituirea Consorţiu deSemnarea protocolului de asociere pentru constituirea Consorţiu de
dezvoltare și inovare în judeţul Maramureș - MM Techdezvoltare și inovare în judeţul Maramureș - MM Techdezvoltare și inovare în judeţul Maramureș - MM Techdezvoltare și inovare în judeţul Maramureș - MM Techdezvoltare și inovare în judeţul Maramureș - MM Tech

Consil iul Judeţean Maramureș  a ajuns la finalul
proiectului SMART EUROPE, al cărui obiectiv general este
sprijinirea regiunilor pentru  stimularea ocupării forţei de
muncă  în domenii inovative. Una din principalele activităţi
derulată a fost evaluarea inter pares realizată de experţi
din regiunile partenere, având ca temă analizarea potenţialul
de inovare din judetul Maramureș și identificarea celor
mai fezabile instrumente de sprijinire a companiilor
inovative.

Urmare a acestei evaluări experţii au formulat mai multe
recomandări incluse în raportul final, dar principala
recomandare a fost îmbunătăţirea colaborării între
principalii actori din judeţ: autorităţi publice,  mediul
universitar,  mediul privat,  instituţii și organizaţii de sprijin
a afacerilor cum ar fi Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, AJOFM sau CDIMM.

Pentru a trece la următoarea etapă de  transpunere a
recomandărilor din evaluarea inter pares  în politici sau
acţiuni,  principalii factori interesaţi din cadrul proiectului
SMART EUROPE au constituit un grup de iniţiativă  pentru
înfiinţarea unui  Consorţiu de dezvoltare și inovare în

judeţul Maramureș - MM Tech,  ca entitate fără
personalitate juridică.

După o muncă susţinută, grupul de iniţiativă  a elaborat
protocolul de asociere și regulamentul de organizare și
funcţionare a Consorţiului de dezvoltare și inovare în judeţul
Maramureș - MM TECH, care a fost semnat în data de 18

decembrie 2014.
Scopul acestui consorţiu este susţinerea dezvoltării

competitive prin inovare și transfer tehnologic la nivelul

judeţului Maramureș iar principalele obiective avute în
vedere sunt:

- Întocmirea unei strategii globale de dezvoltare și inovare
în judeţul Maramureș;

- Elaborarea și implementarea Planului de acţiune pentru
sprijinirea dezvoltării și inovării în judeţul Maramureș;

- Elaborarea și promovarea unor proiecte pentru
dezvoltarea inovativă a judeţului;

Membrii fondatori ai Consorţiului de dezvoltare și inovare
în judeţul Maramureș - MM Tech sunt :

- Consiliul Judeţean Maramureș
- Municipiul Sighetu Marmaţiei
- Orașul Baia Sprie,
- Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Centrul

Universitar Nord din Baia Mare,
- Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă

Maramureș,
- Camera de Comerţ și Industrie Maramureș,
- Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici

și Mijlocii  Maramureș,
- S.C. ROM INOVAMM SRL, societate comercială care

este administrator al Centrului Regional Maramureș al OSIM
și ORDA,

- S.C. TechnoCAD S.A., reprezentată de dl Nicolae
DĂSCĂLESCU, director general

Consorţiul de dezvoltare și inovare în judeţul Maramureș
- MM Tech este deschis pentru a primi noi membri dintre
instituţiile, sau companiile care sunt interesate de dezvoltare
prin inovare.

La această primă ședinţă de lucru a Consorţiul de
dezvoltare și inovare în judeţul Maramureș - MM Tech au
participat reprezentanţi ai tuturor membrilor fondatori:
Consil iul Judeţean Maramureș,  Municipiul Sighetu
Marmaţiei, Orașul Baia Sprie, Universitatea Tehnică Cluj
Napoca - Centrul Universitar Nord Baia Mare, AJOFM
Maramureș, Camera de Comerţ și Industrie Maramureș,
CDIMM Maramureș,  SC ROM INOVAMM SRL și  SC
TechnoCAD SA.

Unul din principalele puncte ale agendei a fost alegerea
comitetului de conducere al Consorţiului MM-Tech, care
va avea un mandat de 4 ani. Ca urmare a propunerilor
făcute, următorii membri fondatori vor face parte din
Comitetul de conducere MM Tech: Consiliul Judeţean
Maramureș, Universitatea Tehnică Cluj Napoca - Centrul
Universitar Nord Baia Mare, CDIMM Maramureș, Camera
de Comerţ și Industrie Maramureș și SC TechnoCAD SA.
Dintre aceștia, Consiliul Judeţean Maramureș a fost ales
ca Secretar tehnic al Consorţiului pentru întreaga perioada
a mandatului, iar sediul Secretariatului Tehnic Permanent
a fost propus sediul Consiliului Judeţean Maramureș,
respectiv Baia Mare, str. Gh. Șincai, nr. 46.

Prima ședinţă de lucruPrima ședinţă de lucruPrima ședinţă de lucruPrima ședinţă de lucruPrima ședinţă de lucru
a Consorţiului de dezvoltare și inovare în judeţul Maramureșa Consorţiului de dezvoltare și inovare în judeţul Maramureșa Consorţiului de dezvoltare și inovare în judeţul Maramureșa Consorţiului de dezvoltare și inovare în judeţul Maramureșa Consorţiului de dezvoltare și inovare în judeţul Maramureș

MM Tech a avut loc în data de 23 ianuarie 2015MM Tech a avut loc în data de 23 ianuarie 2015MM Tech a avut loc în data de 23 ianuarie 2015MM Tech a avut loc în data de 23 ianuarie 2015MM Tech a avut loc în data de 23 ianuarie 2015
Conform Regulamentului de funcţionare președinţia

Consorţiului MM Tech este asigurată prin rotaţie anuală în
ordine alfabetică, astfel pentru primul an Camera de
Comerţ și Industrie Maramureș va deţine președinţia
Consorţiului MM Tech.

 Una din primele propuneri făcute în cadrul ședinţei a
fost înfiinţarea unui grup de lucru care să aibă ca obiectiv
extinderea Consorţiului MM Tech. Grupul va fi coordonat
de CDIMM și va cuprinde reprezentanţi ai membrilor
fondatori ai Consorţiului, aceștia urmând să facă demersuri
pentru atragerea în cadrul Consorţiului MM Tech a unor
entităţi publice sau private relevante pentru dezvoltare și
inovare în judeţul Maramureș.

Un alt punct al ordinii de zi a fost prezentarea  proiectului
Centrul de Dezvoltare Inteligentă al orașului Baia Sprie,
parte a planului integrat de dezvoltare al orașului ce va fi
depus spre finanţare în cadrul POR și având o valoare
estimată de 1 milion de euro.

În încheierea ședinţei a fost prezentat programul de
finanţare Erasmus + și oportunităţile de a promova un
potenţial proiect al consorţ iului în cadrul acestui
program.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Învăţământul profesional dual

învăţământului obligatoriu; copie
legalizată după certificatul de
calificare profesională și suplimentul
descriptiv – dacă este cazul; copie
după foaia matricolă.

În sfârșit apare și o preluare conformă de
către partea română luată din conceptul
german pe care o redăm:

- procedura de selecţie a candidaţilor
este elaborată de către operatorul economic
și este transmisă unităţii de învăţământ
partenere pentru componenta de pregătire
în școală și furnizorului de formare
profesională autorizat, dar cu o completare
de siguranţă, specifică politicii noastre
naţionale: procedura de selecţie a
candidaţilor va respecta principiile
nediscriminării și a egalităţii de șanse,
conform legislaţiei în vigoare.

Să vedem în continuare cum contribuie, în
conformitate cu conceptul german, operatorul
economic la desfășurarea procesului de
învăţământ profesional în sistem dual?
Participă prin experţii proprii la elaborarea
standardelor profesionale necesare formării
și certificării; poate propune specialiști în
echipele de lucru, constituite sub autoritatea
Ministerului Educaţiei, în vederea dezvoltării
curriculumului pentru meseriile agreate din
domeniul de interes al agenţilor economici;
asigură instruirea practică a elevilor proprii,
funcţie de programa de instruire practică în
zona de formare profesională amenajate în
întreprinderi sau în atelierul școlii, prin
monitori de practică selectaţi de
întreprindere.

Și ce prevede metodologia noastră în
continuarea procesului, după selecţia
candidaţilor:

- unitatea de învăţământ, în colaborare
cu operatorul economic partener și cu
furnizorul de formare profesională autorizat
organizează și derulează activităţile de
recunoaștere a competenţelor dobândite
anterior și echivalare a unuia sau mai multor
module de pregătire pentru candidaţii
selectaţi, conform procedurii din Anexa
metodologiei;

- operatorii economici încheie contracte
individuale de muncă și contracte de formare
profesională, anexe la contractele de muncă,
cu persoanele selectate, în limita numărului
de locuri comunicat de inspectoratul școlar;

- operatorii economici transmit unităţii
de învăţământ partenere copii ale
contractelor de muncă și ale contractelor de
formare profesională, anexe la contractele

de muncă ale candidaţilor angajaţi pentru
formarea prin învăţământul profesional în
sistem dual.

În baza acestor numeroase acte/
documente, în sfârșit are loc înscrierea
candidatului la unitatea de învăţământ cu care
operatorul economic are încheiat contractul
de parteneriat. Înscrierea candidatului se face
în baza următoarelor acte:

- cerere de înscriere tip;
- copie după actele care atestă

absolvirea învăţământului obligatoriu;
- copie după contractul de muncă;
- copie după contractul de formare

profesională anexat contractului de muncă.
(și în sfârșit gata cu acest top de acte!)

În scopul promovării învăţământului
profesional în sistem dual și identificării
solicitărilor pentru acest tip de învăţământ,
inspectoratele școlare judeţene colaborează
cu Camerele de comerţ și industrie,
asociaţiile patronale și sindicate, alţi
parteneri sociali cu care încheie acorduri de
colaborare, care stabilesc, în funcţie de
interesul părţilor (care părţi și care
acorduri) responsabilităţile asumate de către
părţi în ceea ce privește promovarea
învăţământului profesional în sistem dual,
identificarea cererii, susţinerea, asigurarea
calităţii, evaluarea și certificarea calificării
profesionale.

Pentru că au apărut, în cadrul Metodologie,
câteva afirmaţii referitoare la CCI teritoriale,
să vedem dacă conceptul german de
învăţământ profesional în sistem dual face
vreo referire la aceste instituţii specifice
economiei de piaţă funcţională și care
reprezintă în societate interfaţa dintre mediul
de afaceri și mediul administrativ- politic.

Iată în esenţă, ce prevede legea germană
referitor la locul și rolul CCIT în învăţământul
profesional în sistem dual.

Între cele două componente instituţionale
legătura este realizată prin Camerele de
Comerţ și Industrie, care au rolul de autorităţi
competente în formarea și certificarea
profesională asigurând optimizarea relaţiei
dintre cele două componente fundamentale.
În acest proces de implementare a formării
profesionale fiecare actor joacă un rol bine
precizat.

În continuare conceptul german prevede
că, CCIT sunt cele care asigură optimizarea
relaţiei dintre sistemul școlar și nevoia de
formare profesională generată de mediul de
afaceri. În cadrul sistemului de formare
profesională de tip dual, Camerele de Comerţ
și Industrie joacă un rol determinant, fiind
clasificate în legea formării profesionale

drept autorităţi competente în acest proces.
Ele au rolul de a colecta de la agenţii
economici care sunt înscriși în registrele
Camerei respective necesarul de contracte
de instruire practică (administrează un
registru al acestor contracte), ele fiind
fundamentale pentru elaborarea planului de
școlarizare din zona formării profesionale.

Dar, paralelismul dintre cele două concepte
continuă: planurile de învăţământ și
curriculumul pentru fiecare calificare
profesională sunt aprobate prin ordin al
ministrului educaţiei naţionale.

Schemele orare de funcţionare a
învăţământului profesional în sistem dual se
stabilesc de comun acord între unitatea de
învăţământ, operatorul economic cu care
elevul a încheiat contractul de muncă și
furnizorul de formare profesională autorizat.

Operatorii economici autorizaţi ca
furnizori de formare profesională,
implicaţi în organizarea și
desfășurarea componentei de
instruire profesionala practică,
stabilesc formatorii și personalul de
specialitate implicat în supravegherea
și îndrumarea directă a elevilor pe
parcursul pregătirii profesionale
practice (tutorii).

Prin conceptul german școala profesională
asigură pregătirea teoretică a elevilor în
conformitate cu planul de învăţământ.
Conţinutul planului cadru se adaptează
planului cadru de formare, realizat în funcţie
de cerinţele întreprinderii. Cerinţele necesare
diferitelor categorii profesionale sunt
stabilite conform standardelor agreate de
specialiștii din industrie. Infrastructura
școlară este finanţată de către stat, dotarea
laboratoarelor de industrie putând fi realizată
și prin contribuţia firmelor interesate.

Camerele, prin specialiștii proprii sau prin
specialiști cu care colaborează, participă la
stabilirea standardelor profesionale și
implicit la dezvoltarea curriculumului pentru
diferite meserii ce urmează a fi școlarizate.
Un aspect important în reprezintă rolul
camerei în certificarea profesională, ea fiind
cea care organizează examenele finale.
Subiectele teoretice și proba practică care
alcătuiesc structura evaluării finale a
absolvenţilor, reprezintă un atribut al
Camerei. Operatorii economici participă prin
specialiști la evaluarea intermediară și la
examenul final de certificare, având atribuţii
pe linia elaborării probelor de examen.

Certificatele care atestă competenţele

Continuare în pag. a  5-a



HERMES CONTACT 5

profesionale ale absolventului sunt emise de către Cameră.
Referitor la unele probleme administrative, de organizare și

financiare, conceptul german prevede ca operatorul economic să
participe la luarea deciziilor la nivelul conducerii școlii profesionale
prin desemnarea unor reprezentanţi în cadrul consiliului de
administraţie al acesteia. Poate contribui la motivarea performanţei
școlare a elevilor sub aspect financiar: burse școlare corelate cu un
anumit nivel de performanţă școlară.

Școlii profesionale îi aparţin și asigură salarizarea personalului
didactic pentru bugetele publice. De asemenea, statul asigură
formarea continuă a profesorilor în instituţii școlare create special
pentru adaptarea acestora la evoluţia tehnologică.

Când specialiștii români din domeniul învăţământului profesional
și tehnic, al pieţei forţei de muncă, a operatorilor economici și ai CCI
teritoriale și naţionale au analizat structura deficitară și păguboasă
a organizării și funcţionării învăţământului profesional actual în
România, care formează muncitori calificaţi fără căutare și buni pentru
a fi înregistraţi din oficiu ca șomeri cu diplomă de absolvire, au
căutat ca ieșirea din impas ar fi abordarea ca soluţie salvatoare
adoptarea conceptului german de învăţământ profesional în sistem
dual în integralitatea sa.

De ce se insistă pentru acceptarea și introducerea acestui concept?
Deoarece, acest sistem de formare profesională a dovedit de-a lungul
deceniilor că este performant, pentru că asigură o corelaţie între
cifra de școlarizare și numărul de locuri de muncă pe care industria le
generează și de care are nevoie. Rezultă, că în Germania, Austria și
Ungaria, acest concept asigură o rată de angajabilitate a absolvenţilor

Urmare din pag. a 4-a

Învăţământul profesional dual
foarte ridicată, ceea ce determină o scădere a ratei șomajului, mai
ales pe segmentul cel mai vulnerabil din economia unei ţări/regiuni,
cel a tinerilor între 16 și 25 de ani.

Așa că, cu toţii au ajuns în parte sau separat, la concluzia că aceasta
este soluţia salvatoare a învăţământului profesional și al forţei de
muncă calificată în conformitate cu cerinţele economiei de piaţă și a
pieţei forţei de muncă din România.

Dar, așa cum suntem noi obișnuiţi din trecut, nu acceptăm să reluăm
un concept până nu îl trecem și nu îl concasăm prin birourile
birocraţiilor, aciuaţi prin instituţiile centrale, uneori și teritoriale,
care se și ne inflamează cu idei organizaţionale-metodologice, dar
care sufocă activităţile/acţiunile necesare dezvoltării economiei
sănătoase, asigurată de o forţă de muncă pregătită profesional și
aptă scopului

Am în faţă „Metodologia de organizare și funcţionare a
învăţământului profesional dual” care cuprinde conceptul românesc
de-a lungul a 62 de paragrafe, care se realizează pe 21 de pași/etape,
în succesiunea activităţilor, pentru a defini, în final operatorul
economic singurul autorizat ca furnizor de formare profesională. O
birocraţie stufoasă care îndepărtează solicitantul – operatorul
economic – de a se ocupa de organizarea și funcţionarea
învăţământului profesional în sistem dual.

De ce nu simplificăm, ca nemţii, birocraţia, ducându-o în lumea
reală, normală și optenabilă?

Așteptăm oare „să ne deșteptăm din somnul cel de moarte”
N.B. Ne-am permis să analizăm Proiectul „Metodologiei de

organizare și funcţionare a învăţământului profesional dual” vs.
„Conceptul german de învăţământ profesional în sistem dual”, poate
mai avem timp să mai modificăm ceva mai mult în bine!

Curs FORMATOR

În perioada 12 - 19 ianuarie 2015,
Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș în cadrul Academiei de
Management pentru IMM-uri a
organizat primul curs din anul 2015 și
anume cursul de FORMATOR (COD
COR 242401).

Obiectivul principal al cursului este
însușirea diferitelor tehnici de formare
și dezvoltarea abilităţilor necesare
pentru instruirea adulţilor.

Cursul s-a desfășurat pe parcursul a
șapte zile, cu un program zilnic de 4
– 5 ore, la sediul CCI Maramureș. La

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

invitaţia CCI Maramureș au răspuns
atât persoane fizice cât și angajaţi ai
f irmelor maramureșene, care
activează în diferite domenii de
activitate și au dorit să obţină calitatea
de formator.

În urma promovării examenului final,
toţi cursanţii vor primi certificate de
absolvire cu recunoaștere naţională și
vor fi capabili:
� Să pregătească formarea;
� Să real izeze activităţi le de

formare;
� Să evalueze participanţii la

formare;
� Să aplice metodele și tehnicile

speciale de formare;
� Să se ocupe de marketing-ul

formării;
� Să proiecteze programele de

formare;
� Să organizeze programele și

stagiile de formare;
� Să evalueze și să asigure

calitatea programelor și a stagiilor de
formare.
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Comisia Europeană a anunţat un nou plan de investiţii
pentru următorii trei ani (2015-2017) cu scopul de a
combate efectele crizei, în vederea relansării creșterii
economice, creării de locuri de muncă, stimulării creșterii
pe termen lung și a competitivităţii companiilor
europene.

Nivelul estimat al investiţiilor pentru următorii trei
ani este de 315 miliarde de euro, prin antrenarea Statelor
Membre, a băncilor naţionale de promovare a
investiţiilor, a autorităţilor regionale și a investitorilor
privaţi.

Fondul European pentru Investiţii Strategice
Planul prevede instituirea unui Fond European

pentru Investiţii Strategice (FEIS), care va acoperi
riscurile aferente investiţiilor pe termen lung și va
asigura un acces sporit la finanţare de risc pentru IMM-
uri și întreprinderile cu capitalizare medie (cu un număr
de angajaţi între 250 și 3.000). FEIS va fi instituit în
cadrul Băncii Europene pentru Investiţii (BEI) și vor fi
alocate 16 miliarde de euro în cadrul bugetului UE și 5
miliarde de euro din partea BEI pentru constituirea
Fondului - un total de 21 de miliarde de euro. La acest
fond vor putea contribui și Statele Membre și
investitorii privaţi.

Astfel, alocările bugetare vor contribui astfel:
� Garanţia UE (16 mld. EUR) - investiţii pe termen

lung (circa 240 mld. EUR);
� Contribuţie BEI (5 mld. EUR) - IMM-uri și

întreprinderi cu capitalizare medie (circa 75 mld. EUR).
Conform estimărilor Comisiei Europene, va exista

un efect multiplicator de 1:15 în urma implementării
acestui mecanism. Astfel, fiecare euro utilizat pentru
protecţia riscurilor va putea genera circa 15 euro în
economia reală.

Creșterea impactului fondurilor structurale în
economiile naţionale

Planul de investiţii al CE constată că noua perioada
de finanţare va genera fonduri destinate investiţiilor în
valoare de 450 de miliarde de euro (630 de miliarde,
incluzând cofînanţarea naţională).

Comisia Europeană recomandă Statelor Membre să
utilizeze instrumentele financiare inovatoare, de tipul
împrumuturilor, capitalului propriu și garanţiilor, în
defavoarea grant-urilor tradiţionale. CE sugerează
utilizarea acestor instrumente financiare în domenii cheie
ale sectorului investiţional, cum ar fi sprijinirea IMM-
urilor, eficienţa energetică, tehnologia informaţiei și a
comunicaţiilor, transporturile și sectorul cercetare-
dezvoltare. Estimările CE arată că această abordare va
conduce la antrenarea a circa 30 de miliarde de euro în
dezvoltarea instrumentelor financiare inovatoare, fapt
ce va conduce la suplimentarea investiţiilor în economia
reală cu 40 până Ia 70 de miliarde de euro.

ANALIZĂ

Planul de investiţii al Comisiei Europene
Constituirea unei rezerve de proiecte la nivelul UE

Comisia Europeană propune stabilirea unei rezerve de
proiecte de importanţă europeană cu potenţial
investiţional. Astfel, CE și BEI urmăresc să contureze o
bază de date cu proiecte de afaceri, pe care o vor pune la
dispoziţia investitorilor publici și privaţi. Astfel, Comisia
dorește să le ofere investitorilor acces la informaţii
relevante și transparente.

Această rezervă de proiecte urmează să fie actualizată
în timp real, recomandându-se includerea de noi proiecte
în mod constant. Comisia estimează ca, în timp,
demersul va putea conduce la instituirea unui sistem de
certificare europeană pentru proiectele viabile de
investiţii, utilizat ulterior de BEI și de băncile naţionale
pentru promovarea sau atragerea investitorilor privaţi.

Specialiștii europeni vor furniza asistenţă pentru
structurarea proiectelor, utilizarea unor instrumente
financiare inovatoare la nivel naţional și european și
antrenarea în parteneriate public-privat. Consilierea va
fi oferită prin intermediul unei platforme, structurată
sub forma unui ghișeu unic, orientată către trei categorii
de public: promotorii de proiecte, investitorii și
autorităţile publice de management.

In acest context, CE și BEI vizează să stabilească un
dialog cu părţile interesate la nivel european, naţional și
regional pentru facilitarea lansării proiectelor de investiţii,
urmând a fi organizate ateliere pe tema Investiţii în
Europa pentru discutarea noilor facilităţi de consultare
și promovare a investiţiilor.

Îmbunătăţirea condiţiilor legislative pentru mediul
investitional

Comisia Europeană propune implementarea unui
amplu proces de regândire a reglementărilor legislative,
în vederea simplificării acestora și asigurării
predictibilităţii cerute de investitori. CE constată că, în
ciuda eforturilor depuse concomitent de Uniunea
Europeană și de Statele Membre, sarcina administrativă
și reglementările continuă să reprezinte o problemă
pentru companii, îndeosebi pentru întreprinderile mici
și mijlocii.

Simplificarea reglementărilor normative aplicabile
întreprinderilor private presupune, conform CE,
îmbunătăţirea eficacităţii cheltuielilor naţionale, a
eficienţei regimurilor fiscale și a calităţii administraţiei
publice la toate nivelurile.

Domenii prioritare ale planului de investiţii:
�Sectorul energetic
�Infrastructura și sistemele de transport
�Piaţa unică digitală
�Pieţele de servicii și produse
�Cercetarea și inovarea
� Internaţionalizarea companiilor europene

Sursa: CCI a României
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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 ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ 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 și economică, prin implementarea instrumentelor relevante care susţin dezvoltarea economiei
în domeniul culturii și creativităţii în această regiune transfrontalieră, cu un accent special asupra turismului cultural.

Obiectivul specific al proiectului este de a înţelege și a promova realităţile și structurile industriilor culturale și creative
în zona comună transfrontalieră a ţărilor Ungaria, România și Ucraina, cu un accent special asupra turismului cultural, analizând
datele existente relevante, promovând know-how-ul, modele de guvernare de succes și modele inovatoare, oferind pregătire și
recomandări pentru optimizarea politicilor transversale, și 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 și 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 șase 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 și creative, ONG-uri.

Rezultatele estimate ale proiectului sunt: înţelegere mai bună a statutului și a potenţialului industriei creative și culturale;

Studii și analize a industriilor culturale si creative transfrontaliere, prin analiză, întâlniri, rapoarte, studii de caz și audieri pe

domenii; creșterea schimburilor de experienţe practice, prin sesiuni de pregătite personalizate și ateliere, prin ateliere și sesiuni de

pregătire; promovarea mai bună a industriilor culturale și creative, a rezultatelor proiectelor și o vizibilitate mai buna a UE și a

obiectivelor proiectului din Regiune, prin website, afișe, broșuri, articole de promovare, buletine informative, expoziţii și 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 și finale, Comitetul de Coordonare IMC și întâlniri ale

comitetului coordonator.

Durata proiectului: 29 de luni, în perioada 01 decembrie 2012 – 30 aprilie 2015
Parteneri:

Beneficiar: CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ (România)
Parteneri: CAMERA DE COMERT și 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 Tuș, Bogdan Legănaru.
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SOLUŢII PENTRU RECUPERAREA CREANŢELOR

Arbitrajul comercial a fost creat de legiuitor ca un “instrument” în favoarea profesioniștilor, spre a
le oferi o alternativă de judecată rapidă, specializată în soluţionarea litigiilor născute din raporturile lor
contractuale.

Ce este arbitrajul comercial?

O procedură legală de soluţionare a litigiilor la care se poate apela cu condiţia inserării clauzei
arbitrale în contracte sau după încheierea unui compromis arbitral, chiar și în faţa instanţelor
judecătorești.

Clauza arbitrală:

”Orice litigiu patrimonial decurgând din sau in legătura cu acest contract, inclusiv referitor la
validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, va fi soluţionat prin arbitraj organizat de
Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ si Industrie Maramureș, in conformitate cu
Regulamentul si Regulile de procedura arbitrala. Hotărârea arbitrala este definitiva si obligatorie.”

Ce este compromisul arbitral?

O convenţie prin care părţile aflate în conflict convin ca litigiul dintre ele să fie soluţionat prin arbitraj
comercial de către Curtea de Arbitraj Comercial.

Care sunt avantajele arbitrajului comercial?

1. Soluţionarea rapidă a litigiului (hotărârea arbitrală pronunţându-se intr-un interval de cel
mult 5 luni de la constituirea tribunalului arbitral);

2. Confidenţialitatea litigiului și a dosarului (termenele, dezbaterile, dosarul și hotărârea arbitrală
nu au caracter public);

3. Cheltuielile de judecată mai reduse decât taxele de timbru percepute de instanţele judecătorești;
4. Hotărârea arbitrală este definitiva si obligatorie si se bucură de aceeași putere ca o

hotărâre judecătoreasca, putând fi pusa in executare silita prin mijloacele stabilite de Codul de procedura
civila.

De ce să apelaţi la  Curtea de Arbitraj de pe lângă C.C.I. Maramureș?

Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă C.C.I. Maramureș este o instituţie  jurisdicţionala credibila,
al cărei profesionalism a fost constant verificat si confirmat prin hotărârile pronunţate in cauzele
soluţionate în cei peste 20 de ani de activitate.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Curtea de Arbitraj Comercial din Baia Mare, Bd. Unirii,
nr. 16, et. III, cam. 10. Persoană de contact: Dumitru Claudia, tel: 0770 843495.
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� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 4.024 din 23 decembrie. 4.024 din 23 decembrie. 4.024 din 23 decembrie. 4.024 din 23 decembrie. 4.024 din 23 decembrie
2014 2014 2014 2014 2014 pentru modificarea și completarea
Ordinului președintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012
privind aprobarea modelului și conţinutului
formularelor utilizate pentru declararea
impozitelor și taxelor cu regim de stabilire
prin autoimpunere sau reţinere la sursă
(MO nr. 2 din 5 ianuarie 2015)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 17 din 7 ianuarie 2015. 17 din 7 ianuarie 2015. 17 din 7 ianuarie 2015. 17 din 7 ianuarie 2015. 17 din 7 ianuarie 2015

privind stabilirea criteriilor pentru
condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA
(MO nr. 16 din 9 ianuarie 2015)
� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 11 din 8 ianuarie 2015 . 11 din 8 ianuarie 2015 . 11 din 8 ianuarie 2015 . 11 din 8 ianuarie 2015 . 11 din 8 ianuarie 2015 privind

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea
și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale (MO nr. 24 din 13 ianuarie 2015)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 18 din 7 ianuarie 2015. 18 din 7 ianuarie 2015. 18 din 7 ianuarie 2015. 18 din 7 ianuarie 2015. 18 din 7 ianuarie 2015

pentru aprobarea Procedurii de înregistrare,
la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea
adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin.
(9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, și pentru aprobarea modelului
și conţinutului unor formulare (MO nr. 32
din 15 ianuarie 2015)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 112 din 16 ianuarie 2015. 112 din 16 ianuarie 2015. 112 din 16 ianuarie 2015. 112 din 16 ianuarie 2015. 112 din 16 ianuarie 2015

pentru aprobarea modelului și conţinutului
unor formulare fiscale utilizate de unele
persoane impozabile în domeniul taxei pe
valoarea adăugată (MO nr. 40 din 16 ianuarie
2015)

� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 12 din 20 ianuarie 2015. 12 din 20 ianuarie 2015. 12 din 20 ianuarie 2015. 12 din 20 ianuarie 2015. 12 din 20 ianuarie 2015
pentru modificarea și completarea Legii nr.
53/2003 - Codul muncii (MO nr. 52 din 22
ianuarie 2015)
� HOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nr. 23 din 14 ianuarie. 23 din 14 ianuarie. 23 din 14 ianuarie. 23 din 14 ianuarie. 23 din 14 ianuarie

20152015201520152015 pentru aprobarea Normelor de aplicare
a Legii nr. 142/1998 privind acordarea
tichetelor de masă (MO nr. 54 din 22
ianuarie 2015)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 60 din 21 ianuarie 2015. 60 din 21 ianuarie 2015. 60 din 21 ianuarie 2015. 60 din 21 ianuarie 2015. 60 din 21 ianuarie 2015

pentru actualizarea cuantumului
indemnizaţiei zilnice de delegare și detașare,
precum și a sumei ce reprezintă
compensarea cheltuielilor de cazare ale
personalului aflat în delegare în situaţia în
care acesta nu beneficiază de cazare în
structuri de primire turistică, prevăzute în
anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/
2006 privind drepturile și obligaţiile
personalului autorităţilor și instituţiilor
publice pe perioada delegării și detașării în
altă localitate, precum și în cazul deplasării,
în cadrul localităţii, în interesul serviciului
(MO nr. 68 din 27 ianuarie 2015)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 65 din 22 ianuarie 2015. 65 din 22 ianuarie 2015. 65 din 22 ianuarie 2015. 65 din 22 ianuarie 2015. 65 din 22 ianuarie 2015

privind principalele aspecte legate de
întocmirea și depunerea situaţiilor
financiare anuale și a raportărilor contabile
anuale ale operatorilor economici la
unităţile teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice (MO nr. 69 din 27
ianuarie 2015)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 20 din 13 ianuarie 2015. 20 din 13 ianuarie 2015. 20 din 13 ianuarie 2015. 20 din 13 ianuarie 2015. 20 din 13 ianuarie 2015

privind punerea în aplicare a prevederilor

art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru
stabilirea unor măsuri de reglementare a
pieţei produselor din sectorul agricol (MO
nr. 70 din 27 ianuarie 2015)
� ORDONANŢĂ nrORDONANŢĂ nrORDONANŢĂ nrORDONANŢĂ nrORDONANŢĂ nr. 4 din 21 ianuarie. 4 din 21 ianuarie. 4 din 21 ianuarie. 4 din 21 ianuarie. 4 din 21 ianuarie

2015 2015 2015 2015 2015 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (MO
nr. 74 din 28 ianuarie 2015)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 163 din 22 ianuarie 2015. 163 din 22 ianuarie 2015. 163 din 22 ianuarie 2015. 163 din 22 ianuarie 2015. 163 din 22 ianuarie 2015

pentru aprobarea Normelor privind
procedurile simplificate de vămuire (MO nr.
74 din 28 ianuarie 2015)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 83 din 26 ianuarie 2015. 83 din 26 ianuarie 2015. 83 din 26 ianuarie 2015. 83 din 26 ianuarie 2015. 83 din 26 ianuarie 2015

privind indicele preţurilor de consum utilizat
pentru actualizarea plăţilor anticipate în
contul impozitului pe profit anual pentru anul
fiscal 2015 (MO nr. 76 din 29 ianuarie 2015)
� ORDONANŢĂ nrORDONANŢĂ nrORDONANŢĂ nrORDONANŢĂ nrORDONANŢĂ nr. 5 din 28 ianuarie 2015. 5 din 28 ianuarie 2015. 5 din 28 ianuarie 2015. 5 din 28 ianuarie 2015. 5 din 28 ianuarie 2015

pentru modificarea unor termene prevăzute
de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor (MO nr. 78
din 29 ianuarie 2015)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 99 din 29 ianuarie 2015. 99 din 29 ianuarie 2015. 99 din 29 ianuarie 2015. 99 din 29 ianuarie 2015. 99 din 29 ianuarie 2015

pentru aprobarea formei și conţinutului
convenţiei, a contractului de garantare și a
înscrisului prevăzute la art. 9^1 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/
2014 privind aprobarea Programului de
stimulare a cumpărării de autoturisme noi,
precum și pentru stabilirea nivelului
comisionului de risc pentru anul 2015 (MO
nr. 82 din 30 ianuarie 2015)
� ORDONANŢĂ nrORDONANŢĂ nrORDONANŢĂ nrORDONANŢĂ nrORDONANŢĂ nr. 12 din 28 ianuarie. 12 din 28 ianuarie. 12 din 28 ianuarie. 12 din 28 ianuarie. 12 din 28 ianuarie

2015 2015 2015 2015 2015 pentru modificarea și completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/
2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale și utilizarea
acestora pentru obiectivul convergenţă (MO
nr. 84 din 30 ianuarie 2015)

� Reprezentarea și 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 și serviciile oferite de Cameră;
� Acces rapid la consultanţă de afaceri și informaţii privind Integrarea Europeană;
� Stabilirea de contacte de afaceri în ţară și în străinătate;
� Acces la evenimente de afaceri locale, naţionale și internaţionale;
� O garanţie a seriozităţii, competenţei și credibilităţii firmei dvs.;
� Pregătire și perfecţionare profesională în afaceri;
� Facilităţi acordate pentru participarea la târguri și expoziţii naţionale și internaţionale.

Informaţii, relaţii suplimentare la: Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
430232, Baia Mare, Bd. Unirii nr. 16, România, Tel. 0262-221510, 0362-405303, 0728-233908, Fax: 0262-225794
e-mail: cci_mm@ccimm.ro, web: www.ccimm.ro, www.proafaceri.ro, www.rurced.com, www.tradecarp.com, www.europe-job.eu

MOTIVE PENTRU A DEVENI MEMBRU AL
CAMEREI  DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ
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C.C.I. Maramureș - Busola dumneavoastră în afaceri !

• • • • • Din străinătate

CERERI

BULGARIA

� Dorește cooperare în distribuţia de

veselă porţelan și emailată, sticlărie,

decoraţiuni interioare, mase plastice de

uz casnic. Firma este interesată în găsirea

de noi parteneri de cooperare în distribuţia

prin reţeaua proprie de magazine a

produselor pentru uz casnic și decoraţiuni

interioare. (5770)

� Firma este interesată în găsirea de

noi parteneri de cooperare pe terţe pieţe

în domeniul construcţiilor metalice.

(5773)

ELVEŢIA

� Solicită case pe structura de lemn,

cantitate: în funcţie de capacitatea de

producţie a furnizorului român (5775)

FRANŢA

� Dorește import pantofi din piele,

pentru femei și bărbaţi, fie modele proprii

ale furnizorului, fie dupa modelul clientului,

între 300 si 5000 de perechi, în funcţie

de capacitate furnizorilor. Firma franceză

este un importator care lucrează cu un

portofoliu de clienţi și dorește identificarea

de furnizori din România. (5768)

� Solicită mobilier și decoraţiuni

pentru gradină. Firma este specializată

din 1991 în importul și distribuţia a 4

categori i  de produse (decoraţ iuni

interioare - ceasuri, mobilier de grădină,

produse pentru persoanele vârstnice și

mobilier de birou). Firma lucrează cu

distribuitori, mari lanţuri de distribuţie,

angrosisti, intermediari, etc., și dorește

identificarea de potenţiali furnizori din

România. (5769)

GERMANIA

� Dorește cooperare -  producţie în

România de armături pentru furtunuri de

apă și armaturi industriale din alamă.

(5776)

JAPONIA

� Solicită brânză pentru pizza,

mozarella, paste făinoase, tomate și pastă

de tomate, carne de porc mangaliţă, carne

de porc negru italian (suino dei Nebrodi,

suino nero siciliano), carne de porc

mistreţ, jambon de porc mangaliţă (5774)

� Solicită contact cu producători

români de îmbrăcăminte de marcă,

accesorii pentru îmbrăcăminte, firme de

design etc (5778)

SPANIA

� Solicită bănci de lemn pentru biserici

(5777)

� Solicită produse textile pentru copii

0-6 ani. (5779)

SUEDIA

� Solicită veselă (farfurii, boluri, căni

etc.) pentru restaurante, cantine, scoli,

etc; cantitate: în funcţie de capacitatea

de producţie a furnizorului roman; calitate

HORECA. (5772)

UNGARIA

� Solicită scaune din lemn. (5771)

În data de 22 ianuarie 2015, la sediul PROIS-NV (STP-
NV), Cluj-Napoca, str. Fluerașului, nr. 3, Cluj, a avut loc
ședinta Consiliului Director al PROIS–NV.

La ședinţă au participat:
- dl prof. dr. ing. Cătălin POPA, UTC-N, Președintele

PROIS-NV
- dna Daniela CULIC, Camera de Comerţ, Industrie și

Agricultură Satu Mare
- dl Florentin TUȘ, Camera de Comerţ și Industrie

Maramureș
- dna Cristina DAVID, IRCETT
- dl Florin NEGRUŢIU, ISJ Bihor
- dl Romeo SARCA, AJOFM Sălaj
- dl Cristian DUNCA, Camera de Comerţ și Industrie

Bistriţa-Năsăud
- dl Silviu ISPAS, Institutul de Formare Economică și

Socială Cluj, director executiv al PROIS-NV
Dl Silviu Ispas a amintit principalele activităţi derulate

de PROIS-NV în 2014. Conţinutul raportului de activitate
al PROIS-NV pe 2014 a fost însușit de Consiliul Director al
Pactului. Raportul va fi prezentat Adunării Generale a
PROIS-NV.

În continuare, dl Silviu Ispas a afirmat că Pactul a asigurat
continuitatea serviciilor oferite membrilor, și a subliniat
importanţa lansării filialei PROIS-NV din judeţul Satu Mare
în vederea depunerii de cereri de finanţare pentru proiecte
transfrontaliere și utilitatea sesiunilor de informare POCU
2014-2020 organizate în perioada 19 noiembrie 2014 - 11
decembrie 2014 în 5 judeţe ale regiunii. PROIS-NV va
continua să depună cereri de finanţare pentru a asigura
sustenabilitatea financiară a Asociaţiei.

Membrii Consiliului Director au stabilit ca următoarea
Adunare generală a PROIS-NV să aibă loc în data de 24
APRILIE 2015 la Oradea și ca înaintea acestui eveniment să
mai aibă loc o Întrunire a Consiliului Director pentru a stabili
aspectele administrative aferente Adunării generale.

Consiliul Director al Pactului Regional pentru Ocupare  și
Incluziune Socială - Nord-Vest


