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Revoluţia din decembrie 1989 a
deschis calea unor profunde
transformări în toate domeniile de
activitate, ca urmare a înlăturării
regimului totalitar comunist și a
declanșării procesului de tranziţie la
statul de drept. Opţiunea irevocabilă a
României pentru un regim democratic,
pluralist, pentru alegeri libere și
respectarea drepturilor omului a fost
exprimată cu claritate de liderii
revoluţiei încă din seara zilei de 22
decembrie 1989. Trecerea la un regim
democratic s-a făcut gradual.

Se poate afirma că, în primii ani ’90,
după declanșarea proce-sului de
tranziţie, au luat fiinţă, majoritatea
instituţiilor specifice statului de drept
și a economiei de piaţă.

Consiliul Frontului Salvării Naţionale
a numit în ianuarie 1990 un guvern
provizoriu condus de Petre Roman,
care, încă din primele zi le ale
existenţei sale, printre alte probleme
urgente ale executivului, a avut în
vedere problema existenţei și
funcţionării Camerei de Comerţ și
Industrie a României. La aceea dată
președinte al Camerei de Comerţ și
Industrie a Republicii Socialiste
România a fost Mihail Micu, ministru
adjunct la Ministerul Comerţului
Exterior, care din 1986 până în ianuarie
1990 a deţinut această funcţie.

Tot în ianuarie 1990 primul ministru
Petre Roman, a numit provizoriu ca
președinte al Camerei de Comerţ și
Industrie a României pe Aurel Ghibuţiu,
doctor în economie, fost șef de
departament la Institutul de Economie
Mondială.

Ca prime atribuţii ale Camerei de
Comerţ și Industrie a României, stabilite
de premier, au fost: conducerea

Schimb de experienţă între
CCI din Szolnok și CCI Maramureș

În perioada 9 - 11 iulie 2015, la
invitaţia conducerii Camerei de Comerţ
și Industrie Jasz-Nagykun-Szolnok, o
delegaţie a Camerei de Comerţ și
Industrie Maramureș condusă de
președintele instituţiei - dl. Marcaș
Gheorghe, a participat la un schimb
de experienţă la Szolnok.

Pe parcursul celor două zile
membrii delegaţiei au avut
mai multe întâlniri cu colegii
și prietenii maghiari.

Schimbul de experienţă,
desfășurat la sediul Camerei
din Szolnok, a adus
numeroase elemente de
noutate și a contribuit la
generarea de noi idei de
activităţi pentru cele două
Camere.

Au fost prezentate
membrilor delegaţiei maramureșene
de către colegii de la Camera din
Szolnok, procedurile de înregistrare la
Cameră a tuturor comercianţilor care
își au sediul social în judeţul Jasz-
Nagykun-Szolnok, precum și tarifele
paracticate pentru înregistrarea
acestor operaţiuni.

Un alt serviciu de interes
maxim care a fost prezentat
de colegii maghiari s-a referit
la organizarea activităţii de
pregătire vocaţională
administrată în Ungaria de
către Camerele de Comerţ și
Industrie.

Această activ itate se
regăsește și pe l ista de
priorităţi a Sistemului Cameral
din România pentru a f i

preluată și administrată de către
Camerele de Comerţ din ţara noastră.

Între activ ităţi le derulate pe
parcursul schimbului de experienţă,
concursul de pescuit dintre cele două
Camere a reprezentat un moment
deosebit.

Evenimentul s-a desfășurat într-un
cadru pitoresc într-o staţiune în
apropiere de Szolnok.

Pe parcursul celor două zile membrii
delegaţiei maramureșene au avut parte
de un program deosebit ce a inclus
vizite la companii și obiective turistice
din judeţ.
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activităţilor Camerei și îndeplinirea
obligaţiilor în conformitate cu statutul în
vigoare; discutarea cererilor de afiliere a
Camerelor de Comerţ din teritoriu, pregătirea
proiectului Legii privind reînfiinţarea
Camerelor de Comerţ din România cu
specialiști din sistem, din mediul academic-
universitar, mediul de afaceri ș.a.

Prima ședinţă a colegiului de Conducere
a Camerei de Comerţ și Industrie a
României s-a ţinut la 7 martie 1990.

La punctul 1, președintele Camerei de
Comerţ și Industrie a informat că au fost
pregătite și promovate două proiecte de
Decrete-lege, obţinându-se avizul prealabil
al organelor centrale interesate de
expunerea de motive: Proiectul Decretului-
Lege privind organizarea Camerei de
Comerţ și Industrie a României, menit să
stabilească o nouă organizare a instituţiilor,
axată pe următoarele noi baze principale:
marcarea caracterului neguvernamental,
autonom și independent al Camerei de
Comerţ și Industrie; propunerea ca noua
organizare să răspundă deopotrivă cerinţelor
unei economii de piaţă;  lărgirea rolului
Camerei de Comerţ și Industrie, atât pentru
promovarea comerţului exterior cât și a
comerţului interior; extinderea
atribuţiunilor, inclusiv în sfera de avizare și
consultanţă a problemelor și actelor
normative privind comerţul românesc;
extinderea colaborării cu organisme
similare prin crearea de camere de comerţ
mixte; descentralizarea activităţii, prin
constituirea de camere de comerţ și
industrie judeţene și interjudeţene;
propunerea aliniată practicii internaţionale
ca, comercianţii să fie membri de drept ai
Camerei de Comerţ și Industrie.

Proiectul actului normativ a fost depus
la guvern, aflându-se în analiza comisiilor
de specialitate.

La punctul „Diverse”, Președintele
Camerei de Comerţ și Industrie informează
că în colegiul de conducere și în comitetul
executiv sunt cuprinși, provizoriu, în temeiul
Decretului nr. 623/1973, printre alte
funcţii, cea președinte, vicepreședinte și
secretar general al Camerei de Comerţ și
Industrie, care vor putea fi desemnaţi la
viitoarea Adunare Generală.

Președintele a propus să se dea delegaţie
provizorie șefului serviciului relaţii externe,
George Cojocaru, pentru a îndeplini și
atribuţia de secretar general. Participanţii
au fost de acord cu propunerea.

În timp ce CFSN sau CPUN se ocupau
de elaborarea primelor decrete-legi și acte

normative, Camera Naţională prelua legal
din activităţile din marile întreprinderi,
Centrale Industriale, Întreprinderile de
Comerţ exterior și din departamentele
ministeriale care se ocupau de import-
export. Acolo unde conducerile și șefi de
departamente în domeniu aveau noţiuni
dezvoltate despre rolul și locul Camerele
de Comerţ și Industrie din Europa, America
și restul lumii, în promovarea schimburilor
și afacerilor comerciale internaţionale,
preluarea acestor activităţi s-a făcut din
mers, deoarece aceștia cunoșteau rolul și
locul important pe care îl avea sistemul
cameral în economia unei ţări sau pe
teritoriu său.

Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională,
care reunea un spectru politic foarte larg,
fiind compus din reprezentanţi ai tuturor
partidelor politice existente atunci, și-a
legat numele de crearea primei instituţii
specifice economiei de piaţă, camerele de
comerţ și industrie în România adoptând în
unanimitate Decretul-Lege nr. 139 din 11
mai 1990, care reglementa înfiinţarea
acestora. Ca urmare, mai devreme decât
în oricare dintre celelalte ţări foste
socialiste din Europa, în România a fost
legiferată posibilitatea reînfiinţării camerelor
de comerţ în toate judeţele ţării și în
municipiul București și înfiinţarea Camerei
de Comerţ și Industrie a României cu statut
de cameră de comerţ naţională.

Camera de Comerţ și Industrie a
României, împreună cu guvernul provizoriu,
a iniţiat și promovat către puterea
legislativă proiectul de lege pentru
constituirea, organizarea și funcţionarea
camerelor de comerţ și industrie din
România. Președintelui CCIR, Aurel
Ghibuţiu, i-a revenit onoarea și datoria de
a participa la ședinţa parlamentului, din 11
mai 1990, unde a susţinut punctul de vedere
al colectivului care a elaborat Proiectul de
lege, în timpul dezbaterii și adoptării
Decretului-lege a Camerelor de Comerţ și
Industrie din România.

Decretul-lege, prin articolul 1, prevedea:
„comercianţii, persoane juridice și
persoane fizice, pot constitui, în reședinţele
de judeţ și în municipiul București,
organizaţii autonome, destinate promovării
intereselor membrilor, pentru dezvoltarea
comerţului și industriei, corespunzător
cerinţelor economiei de piaţă” , și în fiecare
judeţ și în capitala ţării se va constitui o
singură cameră. În continuare, Guvernul
României prin Hotărârea nr. 799 din 23
iulie 1990, printr-un articol unic prevedea:
„Se recunoaște înfiinţarea Camerelor de
Comerţ și Industrie teritoriale în judeţele
menţionate în prezenta hotărâre”.

Reconstituite ca organizaţi i
neguvernamentale, autonome și bazate pe
adeziunea voluntară a membrilor, camerele
de comerţ și industrie din ţara noastră se
dovedesc o structură novatoare pe plan

mondial, apreciată de secretarul general
al Eurochambres, Franz Friedrich, care
sublinia: „Suntem uimiţi de dezvoltarea
unui sistem cameral foarte bine
conturat. Cred că îmbinarea avantajelor
oferite de statutul de cameră de comerţ
de interes public cu cele oferite de
statutul de cameră privată prin afiliere
pe baze voluntare face din România un
deschizător de drumuri, iniţiatorul unui
nou model”.

Referitor la Camera Naţională, Decretul-
Lege nr. 139/1990, prevedea: membri
Camerei Naţionale sunt comercianţi,
persoane fizice sau juridice, care aderă la
statutul Camerei, precum și Camerele de
Comerţ și Industrie teritoriale care „pot
stabili raporturi de cooperare, asociere sau
afiliere cu CCIR. Asocierea sau afilierea
atrage calitatea de membru de drept al
CCIR” (art. 8)

Camera de Comerţ și Industrie a României
este o organizaţie neguvernamentală, de
utilitate publică, cu caracter autonom,
având drept scop promovarea comerţului
și industriei românești pe plan intern și
extern și spri j inirea intereselor
comercianţilor români în raporturile cu
autorităţile din ţară și cu organisme
specializate din străinătate.

Camera de Comerţ și Industrie a României
este persoană juridică, cu sediul în
București. (art. 9)

CCIR își desfășoară activităţile prevăzute
de art. 5 din Decretul-Lege, care sunt
comune cu activităţile camerelor de comerţ
teritoriale, la care se adaugă:

a) efectuarea de studii și acordarea de
informaţii și consultaţii privind comerţul
românesc, la cererea autorităţilor centrale
de stat;

b) organizarea târgului internaţional al
României și participarea ţării la târguri și
expoziţii în străinătate;

c) eliberarea pentru mărfurile românești
de export de certificate de origine,
certificate preferenţiale vamale și carnete
pentru admiterea temporară a mărfurilor,
cu scutire de taxe vamale, precum și
avizarea facturilor, procurilor și altor
documente de comerţ exterior;

d) emiterea, pe baza de documente, a
certificatelor privind elementele ce pot fi
considerate cazuri de forţă majoră. (art. 11)

În ziua de 7 iunie 1990 a avut loc ultima
ședinţa a Colegiului de conducere provizoriu
al Camerei de Comerţ și Industrie a
României în forma și compunerea conformă
cu Decretul 623/1973, la care Președintele
Camerei de Comerţ și Industrie a considerat
oportună informarea membrilor Colegiului
asupra stadiului și măsurilor întreprinse, în
aplicarea prevederilor Decretului 139/
1990, invitând Secretarul general să
prezinte în  expunerea sa, programul de
activităţi care urmează:
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INVITAŢIE
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș organizează

manifestare internaţională care se va desfășura în perioada 25-27 septembrie 2015, la Centrul de Instruire
și Marketing din Baia Mare, Aleea Expoziţiei nr. 5.

In cadrul manifestării expoziţionale vor fi organizate pe lângă expoziţia cu caracter general și:
- Salonul Industriilor Creative ediţia a II-a
- Salonul Meșterilor Populari ediţia a X-a
- Salonul Outlet ediţia a V-a
- Salonul Lyoness ediţia a II-a

Expoziţia, ajunsă la ediţia a XXIII-a, a promovat pe parcursul anilor mii de firme expozante și sute de
mii de vizitatori i-au trecut pragul. Anul acesta ne dorim să atragem cât mai mulţi expozanţi în perioada de
înscriere timpurie și de aceea oferim o reducere de 10% din valoarea chiriei standului pentru toate firmele
care se înscriu până în 15 august 2015.

La ediţia anterioară au participat 46 de firme din Bihor, București, Cluj, Maramureș, Mureș, Satu Mare
și Timiș.

Până la acestă oră s-au înscris în cadrul manifestării expoziţionale 40 de firme care acoperă
următoarele domenii:

- Rochii, taioare, pantaloni, fuste, jachete, paltoane, haine și căciuli de blană pentru femei
- Sacouri, pantaloni, cămăși și jachete pentru bărbaţi
- Bijuterii handmade
- Cosmetice și uleiuri esenţiale
- Saltele și perne din burete cu sau fără spumă memory
- Servicii bancare și asigurări
- Pompe de caldură, sisteme de încălzire cu panouri solare și

sisteme fotovoltaice
- Șeminee și centrale pe lemn și peleţi
- Materiale de construcţii - lacuri, vopsele
- Porţi și uși garaje inclusiv sisteme de închidere centralizată
- Sisteme de securitate cu cameră IR și DVR
- Băuturi
- Hrană pentru animale

Detalii suplimentare la tel. 0262-221510, 0362-405303, 0728-233908, fax 0262-225794
e-mail cci_mm@ccimm.ro, web: www.ccimm.ro
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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
www.ccimm.ro, www.proafaceri.ro, www.rurced.com, www.tradecarp.com, www.europe-job.eu

� 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.

MOTIVE PENTRU A DEVENI MEMBRU AL CAMEREI
DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ
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a) Adunarea Generală a Membrilor Camerei Naţionale a fost
stabilită pentru zilele de 16 și 17 iulie 1990. În acest scop, se va
remite tuturor membrilor actuali și altor comercianţi, persoane
juridice și fizice, o scrisoare prezentând principalele probleme
care se vor afla pe ordinea de zi, cu invitarea acestora de a lua
parte la ședinţă.

Urmare discuţiilor purtate în conducere, s-a hotărât ca la Adunare
să fie invitaţi toţi agenţii economici și instituţiile interesate și nu
selectiv, ţinând seama de importanţa acestei prime Adunări generale,
corespunzător noii reglementări a Camerei, în baza noii legi.

b) Este necesar stabilirea de urgenţă a nivelelor de cotizaţie,
taxe și tarife pe care Camera le va aplica, în conformitate cu
prevederile Decretului 139/1990 care au intrat în vigoare și pe
care Camera trebuie să le perceapă, deoarece acestea constituiau
principala sursă de finanţare.

c) Pe ordinea de zi a Adunării generale, urmează să figureze
următoarele puncte principale: aprobarea Statutului Camerei de
Comerţ și Industrie; alegerea organelor de conducere; aprobarea
proiectului de buget pentru anul următor; aprobări pentru
funcţionarea Curţii de arbitraj; diverse.

În completare, președintele camerei a făcut precizarea ca
membrii camerei să fie, pe lângă agenţii comerciali, și camerele
judeţene și alte instituţii și organizaţii profesionale.

Totodată, a solicitat consilierului juridic, Băcanu Nicolae, să
elaboreze proiectul de statut al Camerei.

În continuare, propune Colegiului de conducere, să ia la cunoștinţă
de referatul din 1 iunie 1990 al președintelui Curţii de Arbitraj
Internaţional, cu privire la compunerea Colegiului de Conducere al
Curţii de Arbitraj, conform prevederilor art. 13 din Decretul-Lege
nr. 139/1990, și propune următoarea compunere a susmenţionatului
Colegiu: Tudor Popescu – președinte; Victor Babiuc – vicepreședinte;
Ion Băcanu – membru; Constantin Cunescu – membru; Adrian Severin
– membru, care a  fost aprobat în unanimitate.

Până la 16 iulie 1990 luaseră fiinţă CCI teritoriale în judeţele
Timiș, Prahova, Brașov, Satu Mare, Argeș, Dâmboviţa, Cluj,
Constanţa, Gorj, care au fost invitate să participe la AGM.

În zilele de 16-17 iulie 1990 a avut loc Adunarea Generală
a membrilor de constituire a Camerei de Comerţ și Industrie
a României.

Lucrările ședinţei au fost deschise de Ghibuţiu Aurel, președintele
în funcţiune al Camerei de Comerţ și Industrie a României, care a
salutat venirea în cadrul ședinţei a tuturor celor prezenţi și a
informat că, spre deosebire de perioada anterioară Decretului-
Lege nr. 139 din 11 mai 1990, când membrii Camerei de Comerţ
și Industrie a României erau consideraţi prin vechea lege membri
de drept, prin noul decret calitatea de membru se obţine numai
prin solicitare, la cerere.

Până la data convocării Adunării Generale, dat fiind că unii din
foștii membrii ai Camerei de Comerţ și Industrie a României au
devenit membri ai camerelor de comerţ și industrie teritoriale, au
fost înregistrate la Camera de Comerţ și Industrie un număr de
218 adeziuni-cerere. Faţă de acest număr, în sală au fost prezenţi
201 membri.

În continuare, Aurel Ghibuţiu a propus alegerea unui birou pentru
conducerea Adunării Generale, din care să facă parte și Constantin
FOTA - ministrul comerţului și turismului.

În continuare, Aurel Ghibuţiu a propus următoarea Ordine de zi:
1. Prezentarea Raportului asupra activităţii depusă până în

prezent de Camera de Comerţ și Industrie a României și a

principa-lelor obiective urmărite potrivit noilor orientări de
dezvoltare a României spre o economie liberă de piaţă;

2. Prezentarea propunerilor privind aprobarea Bugetului
Camerei de Comerţ și Industrie a României;

3. Prezentarea și aprobare a următoarelor proiecte de
docu-mente: Statutul Camerei de Comerţ și Industrie a României;
Regulamentele de organizare și funcţionare a între-prinderilor
Camerei de Comerţ și Industrie a României (Rom Control;
Întreprinderea de Tîrguri și Expoziţii); Regulamentul de organizare
și funcţionare a Curţii de arbitraj, comercial internaţional;

4. Aprobarea nivelului taxei de înscriere și a cotizaţiilor
membrilor Camerei de Comerţ și Industrie a României;

5. Alegerea Colegiului de conducere al Camerei de Comerţ și
Industrie a României;

6. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale a membrilor Camerei
de Comerţ și Industrie a României.

Președintele de ședinţă Aurel Ghibuţiu prezintă programul de
desfășurare a lu-crărilor Adunării Generale pentru cele 2 zile, care
a fost aprobat de Adunare, împreună cu Ordinea de zi.

Ministrul FOTA a rostit o alocuţiune legată de activitatea Camerei
de Comerţ și Industrie a României în ţară și peste hotare, precum
și de preocupările de perspectivă, subliniind următoarele idei:
sprijinul real și efectiv pe care să-l manifeste Camera de Comerţ
și Industrie a României în procesul de descentralizare a economiei
și de constituire a liberei iniţiative; sprijinirea guvernului în
activitatea și programul său; sprijinirea constituirii și funcţionării
sectorului privat și a Camerelor de comerţ și industrie teritoriale;
lărgirea gamei de servicii; informarea agenţilor economici asupra
cererii interne și externe, prin înlesnirea contactelor dintre aceștia;
susţinerea intereselor comercianţilor români, în faţa altor organisme
internaţionale.

În vederea bunei organizări a activităţii Camerei de Comerţ și
Industrie a României, a recomandat AGM ca președintele
Camerei să fie din rândul agenţilor cu forţă economică și să
aibă funcţie onorifică.

Am reţinut, pentru Dvs., din propunerile participanţilor la AGM:
Mircea Bucataru (secretar general al Camerei de comerţ și

industrie Timiș), nu este de acord cu recomandarea făcută
de ministrul comerţului și turismului, legată de alegerea unui
președinte onorific, considerând absolut necesar ca această
instituţie să fie condusă de un președinte salarizat care să
poată asigura o conducere efectivă.

Mircea Perju (director la întreprinderea de Tîrguri și Expoziţii -
ITE), consideră că ne aflăm într-un moment de început în
reorganizarea Camerei de Comerţ și Industrie a României, fapt ce
necesită o conducere permanentă. Referitor la prevederile art. 49
din Statut consideră că acestea trebuie puse în concordantă cu
Decretul-lege nr. 139/1990

Viorel Paul (director al ROMCONTROL), a prezentat rolul deosebit
de important al descentralizării din punct de vedere organizatoric,
iar pe plan economic rolul calităţii mărfurilor pe piaţa internă și
externă.

Manolache P (împuternicit al SCES - firmă particulară) a făcut
următoarele aprecieri: nu îi este clar dacă, Camera de Comerţ
și Industrie a României este naţională sau este o Uniune a
camerelor; nu s-au menţionat în raport, atribuţiile Camerei în
mod concret; legislaţia actuală, Decretul nr. 54/1990, este
antiproductivă și total ineficientă.

Eugen Marcov (directorul ziarului „PLUS”) face o serie de
propuneri de modificare a statutului.

N. Frincu (firma FITON T&T) nu este de acord cu caracterul
onorific al funcţiei de președinte; legea actuală nu stimulează
privatizarea, taxele de impozitare nefiind stimulative; Camera de
Comerţ și Industrie a României să acorde sprijin ca firmele
particulare să poată face schimb de marfă și de asemenea să

Urmare din pag. a 2-a

16-17 iulie

1990

Continuare în pag. a  6-a



HERMES CONTACT6

poată participa la licitaţiile de import;
propune ca la nivel de Cameră să se facă o
secţiune de comerţ exterior.

Corneliu Popa (vicepreședinte la Camera
de Comerţ Brașov) a făcut următoarele
propuneri: relaţiile dintre camerele teritoriale
și Camera României să fie de tip orizontal și
nu piramidal; să se constituie o Uniune a
Camerelor; organizarea de secţiuni; să se
elimine alegerea secretarului general al
Camerei, acesta să fie director și să ocupe
acest post, prin concurs; activitatea de
înfiinţare a întreprinderilor mici, să treacă
din sarcina C.N.I.M.S. în sarcina Camerei
de Comerţ și Industrie a României;

Gheorghe C. Vilceanu (președinte
executiv al Camerei de Comerţ Gorj) a
propus ca denumirea Camerei să fie de
Uniune a Camerelor de Comerţ și nu de
Cameră Unională;

V. Corcan (din partea Camerei de Comerţ
Satu Mare) face istoricul camerei locale și
propune aprobarea statutului provizoriu pe
6 luni, iar Camera Naţională să devină o
Uniune a camerelor.

A. Nicolaescu (din partea Camerei de
Comerţ Argeș și I. Auto Dacia Pitești) a făcut
următoarele recomandări: Camera de
Comerţ și Industrie a României să sprijine
prin consultanţă privatizarea; să se clarifice
relaţiile dintre camerele teritoriale și Camera
României; propune cotizaţii calculate la cifra
de afaceri, iar limitele fiind 1000 lei pentru
unităţile mici și maximum 100.000 lei
pentru unităţile mari; Camera de Comerţ a
României să procedeze la inventarierea legilor
economice ce contravin codului comercial
și să facă propuneri de modificare a codului
comercial.

Dl Giurgiu (particular din Buzău),
propune: Camera de Comerţ a României
să aibă în vedere cifrele de afaceri ale
micilor producători atunci când se vor stabili
taxele; să se găsească soluţii pentru
asigurări; formarea în cadrul Camerei a unui
compartiment de consultanţă antici micii
întreprinzători.

Aurel Vainer (director adjunct la Institutul
de Cercetări Comerciale) face următoarele
propuneri: apărarea și promovarea intereselor
membrilor de către Cameră, in sensul
reprezentării intereselor acestora în faţa
puterii de stat, legislative etc.; organizarea
unei activităţi de consultanţă printr-un corp
de consultanţă, format din specialiști din
specialiști din domeniul economic, juridic,
financiar și comercial care să informeze
permanent membrii Camerei asupra
tendinţelor și reglementărilor pe piaţa internă

și internaţională; organizarea de tîrguri
specializate; punerea bazelor unui sistem
informatic modernizat; Camera de Comerţ
și Industrie a României să constituie un
Consiliu al președinţilor camerelor teritoriale.

Petre Cormos (președintele firmei
International Trading Gate) propune ca
membrii care au participat la această
Adunare Generală să fie consideraţi membri
fondatori ai Camerei de Comerţ și Industrie
a României.

În conformitate cu art. 25 cap. IV lit. B
din Statut, care prevedea ca din cei 35
membri ai Colegiului, 24 să fie aleși dintre
membrii Camerei de Comerţ și Industrie,
iar 11 să fie aleși din specialiștii atât din
cadrul compartimentelor Camerei cât și din
afara acesteia.

AGM a ales 11 membri ai primul Colegiu
de Conducere al CCIR, aceștia fiind:
GHIBUŢIU Aurel; VAINER Aurel; COJOCARU
George; PAUL Viorel;  PERJU Mircea;
ENESCU Lucian; BACANU Ion; ZAFIU
Ileana; CUNESCU Constantin; ZAMFIR
Alexandru și BONDOC Dumitru.

În continuare Adunarea Generală
hotărăște, cu majoritate de voturi, ca cei
24 de membri ai Colegiu-lui să fie
reprezentaţi în următoarea proporţie: 4
reprezentanţi ai camerelor de comerţ
teritoriale; 8 reprezentanţi ai
întreprinzători lor particulari; 12
reprezentanţi ai întreprinderilor de stat

Se fac propuneri și sînt votate
următoarele camere teritoriale care vor fi
reprezentate în Colegiul de conducere al
CCIR: Timiș - BUCATARU MIRCEA-IOAN -
secretar general; Prahova - COSTACHE Ilie
- secretar general; Brașov - POPA Ovidiu –
vicepreședinte; Cluj - MUNTEANU Ion -
secretar general.

AGM trece la propunerea și votarea celor
8 reprezentanţi ai întreprinzătorilor
particulari: Ștefan MASU - președintele
firmei International Promotions Inc.; Silviu
TOMA - președintele firmei ORION; Eugen
MARCOV- directorul editurii și ziarului
„PLUS”; Petrică MANOLACHE -
președintele firmei SCES; Petre CORMOS
- președintele firmei International Trading
Gate; Ioan STERIU - vicepreședintele firmei
STEDESA; Nicolae FRINCU - directorul
general al firmei PITON T&T; Paul HABAT -
directorul general al firmei BUSINESS Co.

Se trece la propuneri pentru cei 12
membri în Colegiul de conducere al Camerei
de Comerţ și Industrie a României,
reprezentanţi ai întreprinderilor de stat; se
fac propuneri și se votează următoarea listă:
ANDRONACHE Ioan - ISPH București;
GHINESCU ALEX. – IMGB; BLAER Paul -
Uzinele „23 August”; ISTODORESCU
Steliana - ICT București; VOLOSENIUC
Vasile – BRCE; CRISAN Marian - Banca de
Investiţii; ALTANGIU Șerban - ICE Mercur;
BURADA Florin – Romconsult; IORGA Iosif
- IUP Tîrgoviște; STAMATESCU Ioan - Auto
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Dacia; STAN Nicolae - ICRTI București;
GEORGES Constantin - Industrial export

Se trece la propunerea și votarea comisiei
de cenzori formată din 5 persoane:
IMIREANU Gheorghe - membru; ALECU
Doina – membru; NICOLA Mihai – membru;
DUTA Nicolae - membru supleant;
ARDELEANU Aurel - membru supleant.

Membrii Colegiului de Conducere au ales
din rândul lui Comitetul executiv format din
13 membri: GHIBUTIU Aurel – președinte;
VAINER Aurel – vicepreședinte; COJOCARU
George - secretar general; PAUL Viorel –
membru; PERJU Mircea – membru;
BACANU Ion – membru; ZAFIU Ileana –
membru; ENESCU Lucian – membru;
ZAMFIR Alexandru – membru; MASU Ștefan
– membru; CUNESCU Constantin –
membru; ZAMFIR Alexandru – membru;
BUCATARU Mircea-Ioan – membru.

AGM a Camerei de Comerţ și Industrie a
României, după ce a examinat și dezbătut
materialele înscrise pe ordinea de zi, a
hotărât și aprobat: statutul Camerei de
Comerţ și Industrie a României;
regulamentele de organizare și funcţionare
ale Organizaţiei de Control al Mărfurilor
„ROMCONTROL”, al Întreprinderii de Târguri
și Expoziţii București, precum și al Curţii
de Arbitraj Comercial Internaţional; bugetul
cuprinzând cifrele sintetice pe semestrul II
1990 și pe anul 1991; propunerile privind
taxele și cotizaţiile membrilor camerei, cu
amendamentele adoptate în ședinţă;
alegerea Organelor de Conducere a Camerei
și Comisia de cenzori.

În încheierea AGM, președintele ales
Aurel Ghibuţiu a mai făcut următoarele
completări:

„Consider oportun ca pe lângă Colegiul
de Conducere al Camerei să funcţioneze
un consiliul al camerelor de comerţ și
industrie teritoriale recunoscute de CCIR,
ca organ consultativ și de schimb de
experienţă.

Recomand Comitetului executiv al
Camerei să întocmească propuneri pentru
transformarea actualelor întreprinderi ale
camerei în societăţi comerciale;

De asemenea, aduc la cunoștinţă
membrilor aprobarea guvernului privind
construirea unui Centru Internaţional de
Comerţ, acţiune la care Camera de Comerţ
și Industrie a României să fie iniţiator și
beneficiar. Consider indicat ca activitatea
camerei să se axeze cât mai mult posibil
pe sprijinirea iniţiativei particulare  și a
activităţilor de trecere la economia de piaţă
și, de asemenea, pe sprijinirea constituirii
de camere de comerţ teritoriale”.

P.S. Modul cum au evoluat starea și
activitatea CCIR în formă dezvoltată, în
ultimele decenii se va putea urmări odată
cu publicarea cărţii „Camerele de Comerţ
și Industrie din România – File de istorie
1850-2010”
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Una din atribuţiile CCI Maramureș este aceea de a
sprijini comercianţii în vederea implementării sistemelor
de management și a altor reglementări privind buna
funcţionare a activităţii acestora. Pe această linie, pentru
a veni în sprijinul operatorilor economici care au sau nu
un sistem de management al calităţii certificat, din 2004
CCI Maramureș a încheiat un Protocol de colaborare
cu Asociaţia de Standardizare din România. Pentru
promovarea în comunitatea de afaceri a noutăţilor în
domeniul standardelor internaţionale, europene și
naţionale, periodic sunt făcute vizite la firmele din judeţ,
cărora li se prezintă oferta de standarde și alte servicii
prestate de CCI Maramureș.

Astfel, în decursul lunii iulie, una din firmele de
prestigiu ale jud. Maramureș, care își desfășoară
activitatea în domeniul fabricării produselor din cauciuc,
societatea FLEXIBIL SRL, a fost vizitată pentru
promovarea noutăţilor în domeniu.

Înfiinţată ca societate comercială în anul 1992, firma
FLEXIBIL își are începuturile în producţia pieselor de
cauciuc în 1974, în cadrul Cooperativei Meșteșugărești
Mogoșa din Baia Mare. După 1992, firma cunoaște o
dezvoltare continuă atât din punct de vedere al dotării
cu utilaje și echipamente, dar și din punct de vedere al
cercetării-dezvoltării privind matriţe și armături metalice,
amestecuri de cauciuc, vulcanizare etc.

Producţia actuală este dominată de piese din cauciuc
vulcanizat pe metal ce intră în structura componentelor

Promovarea serviciilor CCI Maramureș și
prezentare de firmă

și sistemelor din domeniul tehnologiei anti-vibraţiei și
izolării zgomotului, utilizate în diferite domenii industriale.
Din produsele standard ale FLEXIBIL SRL amintim:
tampoane cu gaură, bucși, suporţi, tampoane compresie
etc. Produsele standard si produsele speciale se regăsesc
în diverse tipuri de aplicaţii industriale: industria vehiculelor
de cale ferată, utilaje de construcţii, vehicule speciale,
turbine eoliene, industria marină, aplicaţii de inginerie
generală etc. Peste 50% din produsele fabricate
deservesc industria feroviară.

Din 2001, firma a început să exporte produsele
sale în Europa, astăzi peste 93 % din produse sunt
livrate partenerilor din Elveţia (peste 50 % din volumul
exportului), Germania, Olanda, Finlanda etc. Ca să
evoluezi și să te menţii pe astfel de pieţe, specialiștii
firmei lucrează în echipe în care educarea și formarea
profesională stau la baza orientării spre client. Calitatea
produselor sale este un rezultat firesc al implementării și
certificării sistemului de management al calităţii conform
standardului de referinţă în domeniu, ISO 9001:2008.

În cadrul acestei vizite discuţiile au fost purtate cu
doamna Larisa Tătar, jurist în cadrul firmei și cu domnul
Cosmin Mureșan care utilizează atât standardele tehnice
cât și standardele aferente sistemului de management al
calităţii în cardul FLEXIBIL SRL. Cu această ocazie au
fost prezentate și alte servicii prestate de CCI Maramureș
operatorilor economici.

Mihail Mărășescu
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Acte normative publicate în

Monitorul Oficial
B R E V I A R
J U R I D I C

� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 173 din 29 iunie 2015 . 173 din 29 iunie 2015 . 173 din 29 iunie 2015 . 173 din 29 iunie 2015 . 173 din 29 iunie 2015 privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/
2014 pentru modificarea unor termene
prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea
voucherelor de vacanţă (MO nr. 481 din 1
iulie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 177 din 30 iunie 2015 . 177 din 30 iunie 2015 . 177 din 30 iunie 2015 . 177 din 30 iunie 2015 . 177 din 30 iunie 2015 pentru

modificarea și completarea Legii nr. 10/1995
privind calitatea în construcţii (MO nr. 484
din 2 iulie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 191 din 2 iulie 2015 . 191 din 2 iulie 2015 . 191 din 2 iulie 2015 . 191 din 2 iulie 2015 . 191 din 2 iulie 2015 pentru

modificarea și completarea Legii nr. 260/
2008 privind asigurarea obligatorie a
locuinţelor împotriva cutremurelor,
alunecărilor de teren și inundaţiilor (MO
nr. 494 din 6 iulie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 186 din 2 iulie 2015 . 186 din 2 iulie 2015 . 186 din 2 iulie 2015 . 186 din 2 iulie 2015 . 186 din 2 iulie 2015 privind

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea
și completarea unor acte normative (MO
nr. 495 din 6 iulie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 183 din 2 iulie 2015 . 183 din 2 iulie 2015 . 183 din 2 iulie 2015 . 183 din 2 iulie 2015 . 183 din 2 iulie 2015 privind

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea
și completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile
și indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate (MO nr. 496 din 7 iulie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 775 din 2 iulie 2015 . 775 din 2 iulie 2015 . 775 din 2 iulie 2015 . 775 din 2 iulie 2015 . 775 din 2 iulie 2015 pentru

completarea Ordinului ministrului
finanţelor publice nr. 2.157/2006 privind
organizarea activităţii de administrare a
contribuabililor nerezidenţi care nu au pe
teritoriul României un sediu permanent
(MO nr. 498 din 7 iulie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 187 din 2 iulie 2015 . 187 din 2 iulie 2015 . 187 din 2 iulie 2015 . 187 din 2 iulie 2015 . 187 din 2 iulie 2015 privind

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea
și completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal (MO nr. 499 din 7 iulie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 64 din 1 iulie 2015 . 64 din 1 iulie 2015 . 64 din 1 iulie 2015 . 64 din 1 iulie 2015 . 64 din 1 iulie 2015 privind

stabilirea unor măsuri organizatorice în
scopul asigurării exercitării dreptului de a
consulta dosarul penal (MO nr. 500 din 7
iulie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 269 din 1 iulie 2015 . 269 din 1 iulie 2015 . 269 din 1 iulie 2015 . 269 din 1 iulie 2015 . 269 din 1 iulie 2015 pentru

modificarea și completarea Ordinului
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale
și al ministrului dezvoltării regionale și
administraţiei publice nr. 20/208/2015

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. 501 din 8 iulie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 192 din 7 iulie 2015 . 192 din 7 iulie 2015 . 192 din 7 iulie 2015 . 192 din 7 iulie 2015 . 192 din 7 iulie 2015 pentru

completarea Legii nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice (MO nr.
504 din 7 iulie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 195 din 7 iulie 2015 . 195 din 7 iulie 2015 . 195 din 7 iulie 2015 . 195 din 7 iulie 2015 . 195 din 7 iulie 2015 pentru

completarea Legii nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru șomaj și
stimularea ocupării forţei de muncă (MO
nr. 504 din 8 iulie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 773 din 1 iulie 2015 . 773 din 1 iulie 2015 . 773 din 1 iulie 2015 . 773 din 1 iulie 2015 . 773 din 1 iulie 2015 pentru

aprobarea Sistemului de raportare
contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor
economici și pentru modificarea unor
reglementări contabile (MO nr. 509 din 9
iulie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 152 din 18 iunie 2015 . 152 din 18 iunie 2015 . 152 din 18 iunie 2015 . 152 din 18 iunie 2015 . 152 din 18 iunie 2015 pentru

modificarea și completarea unor acte
normative în domeniul înregistrării în
registrul comerţului (MO nr. 519 din 13 iulie
2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 197 din 9 iulie 2015 . 197 din 9 iulie 2015 . 197 din 9 iulie 2015 . 197 din 9 iulie 2015 . 197 din 9 iulie 2015 privind

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea
și completarea unor acte normative și alte
măsuri fiscal-bugetare (MO nr. 529 din 16
iulie 2015)
�      LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 198 din 9 iulie 2015 . 198 din 9 iulie 2015 . 198 din 9 iulie 2015 . 198 din 9 iulie 2015 . 198 din 9 iulie 2015 privind

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010
pentru modificarea și completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor (MO nr. 529 din 16 iulie 2015)
�  ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.731 din 13 iulie 2015. 1.731 din 13 iulie 2015. 1.731 din 13 iulie 2015. 1.731 din 13 iulie 2015. 1.731 din 13 iulie 2015

privind instituirea schemei de ajutor de
minimis “Sprijin acordat
microîntreprinderilor și întreprinderilor
mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea și
dezvoltarea activităţilor economice
neagricole” (MO nr. 534 din 17 iulie 2015)
�     HOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nr. 481 din 24 iunie 2015. 481 din 24 iunie 2015. 481 din 24 iunie 2015. 481 din 24 iunie 2015. 481 din 24 iunie 2015

pentru modificarea și completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind
formarea profesională a adulţilor, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 (MO
nr. 536 din 17 iulie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 6 din 17 iulie 2015 . 6 din 17 iulie 2015 . 6 din 17 iulie 2015 . 6 din 17 iulie 2015 . 6 din 17 iulie 2015 pentru

aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu directivele europene (MO nr.
540 din 20 iulie 2015)
� ORDONANŢĂ nr ORDONANŢĂ nr ORDONANŢĂ nr ORDONANŢĂ nr ORDONANŢĂ nr. 17 din 15 iulie 2015. 17 din 15 iulie 2015. 17 din 15 iulie 2015. 17 din 15 iulie 2015. 17 din 15 iulie 2015

privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare și modificarea și completarea unor
acte normative (MO nr. 540 din 20 iulie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 209 din 20 iulie 2015 . 209 din 20 iulie 2015 . 209 din 20 iulie 2015 . 209 din 20 iulie 2015 . 209 din 20 iulie 2015 privind

anularea unor obligaţii fiscale (MO nr. 540
din 20 iulie 2015)
�  ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.650 din 29 iunie 2015. 1.650 din 29 iunie 2015. 1.650 din 29 iunie 2015. 1.650 din 29 iunie 2015. 1.650 din 29 iunie 2015

pentru modificarea și completarea anexei
la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor
și dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind
aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru
proiectele finanţate în cadrul Programului
Operaţional pentru Pescuit 2007-2013 (MO
nr. 546 din 22 iulie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 . 207 din 20 iulie 2015 . 207 din 20 iulie 2015 . 207 din 20 iulie 2015 . 207 din 20 iulie 2015 privind

Codul de procedură fiscală (MO nr. 547 din
23 iulie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 837 din 16 iulie 2015 . 837 din 16 iulie 2015 . 837 din 16 iulie 2015 . 837 din 16 iulie 2015 . 837 din 16 iulie 2015 privind

aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale
nr. 2/2015 (MO nr. 549 din 23 iulie 2015)
�     LEGE nr. 210 din 21 iulie 2015 pentru

completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul
de autor și drepturile conexe (MO nr. 550
din 24 iulie 2015)
�  ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.725 din 10 iulie 2015. 1.725 din 10 iulie 2015. 1.725 din 10 iulie 2015. 1.725 din 10 iulie 2015. 1.725 din 10 iulie 2015

privind aprobarea Manualului de procedură
pentru evaluarea, selectarea și contractarea
cererilor de finanţare pentru proiecte
aferente submăsurilor, măsurilor și
schemelor de ajutor de stat sau de minimis
aferente Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală 2014-2020 (MO nr. 553
din 24 iulie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 219 din 23 iulie 2015 . 219 din 23 iulie 2015 . 219 din 23 iulie 2015 . 219 din 23 iulie 2015 . 219 din 23 iulie 2015 privind

economia socială (MO nr. 561 din 28 iulie
2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 221 din 7 iulie 2015 . 221 din 7 iulie 2015 . 221 din 7 iulie 2015 . 221 din 7 iulie 2015 . 221 din 7 iulie 2015 pentru

modificarea Normelor metodologice privind
eliberarea certificatelor de clasificare a
structurilor de primire turistice cu
funcţiuni de cazare și alimentaţie publică,
a licenţelor și brevetelor de turism, aprobate
prin Ordinul președintelui Autorităţii
Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 (MO
nr. 561 din 28 iulie 2015)

Continuare în pag. a  9-a
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� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 225 din 24 iulie 2015 . 225 din 24 iulie 2015 . 225 din 24 iulie 2015 . 225 din 24 iulie 2015 . 225 din 24 iulie 2015 privind anularea contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane
fizice (MO nr. 562 din 28 iulie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.964 din 24 iulie 2015 . 1.964 din 24 iulie 2015 . 1.964 din 24 iulie 2015 . 1.964 din 24 iulie 2015 . 1.964 din 24 iulie 2015 pentru modificarea Ordinului

președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/
2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării
în scopuri de TVA (MO nr. 566 din 29 iulie 2015)
�  LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 222 din 24 iulie 2015 . 222 din 24 iulie 2015 . 222 din 24 iulie 2015 . 222 din 24 iulie 2015 . 222 din 24 iulie 2015 pentru modificarea și

completarea Legii  nr.  248/2013 privind organizarea și
funcţionarea Consiliului Economic și Social (MO nr. 567 din 29
iulie 2015)

Acte normative publicate în

Monitorul Oficial

� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 2.140 din 15 iunie 2015 . 2.140 din 15 iunie 2015 . 2.140 din 15 iunie 2015 . 2.140 din 15 iunie 2015 . 2.140 din 15 iunie 2015 privind modificarea Ordinului
ministrului economiei și finanţelor nr. 2.507/2007 pentru aprobarea
cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 5 “Asistenţă Tehnică”
din cadrul Programului operaţional sectorial “Creșterea
competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013 (MO nr. 567 din
29 iulie 2015)
�  HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr. 39 din 18 iulie 2015 . 39 din 18 iulie 2015 . 39 din 18 iulie 2015 . 39 din 18 iulie 2015 . 39 din 18 iulie 2015 privind aprobarea

Statutului profesiei de mediator (MO nr. 570 din 30 iulie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 753 din 27 mai 2015 . 753 din 27 mai 2015 . 753 din 27 mai 2015 . 753 din 27 mai 2015 . 753 din 27 mai 2015 pentru aprobarea Procedurii

de acordare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al
investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă ședere în
România pentru desfășurarea de activităţi comerciale (MO nr. 572
din 30 iulie 2015)
�  ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 217 din 31 martie 2015 . 217 din 31 martie 2015 . 217 din 31 martie 2015 . 217 din 31 martie 2015 . 217 din 31 martie 2015 privind încadrarea în

activitatea de creaţie de programe pentru calculator (MO nr. 573
din 30 iulie 2015)
�  ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 2.399 din 24 iulie 2015 . 2.399 din 24 iulie 2015 . 2.399 din 24 iulie 2015 . 2.399 din 24 iulie 2015 . 2.399 din 24 iulie 2015 privind implementarea

proiectelor finanţate în cadrul DMI 3.1. “Promovarea culturii
antreprenoriale” (MO nr. 577 din 31 iulie 2015)

Urmare din pag. a 8-a

Posibilităţi de dezvoltare
a relaţiilor comerciale cu

parteneri din Ucraina

Dacă sunteţi interesaţi să dezvoltaţi
afaceri - colaborări pe piaţa ucraineană
aveţi posibilitatea:

- să vă promovaţi, gratuit, cererea/
oferta de produse/ servicii, colaborări;

- să aflaţi informaţii privind
propuneri de colaborare ale firmelor
ucrainene;

- să obţineţi informaţii privind
cererea firmelor ucrainene de produse/
servicii/ colaborări;

Informaţii suplimentare: Camera de
Comerţ și Industrie Maramureș -
Centrul de dezvoltare economică
RURCED, www.rurced.com, Baia
Mare, bd. Uniri i nr.16, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro, tel. 0262-
221510, 0362-405303, 0728-
233908, fax 0262-225794.

Promovaţi-vă cererea și oferta prin C.C.I. MARAMUREȘ!

Dacă sunteţi interesaţi să vă promovaţi firma și/sau să identificaţi noi parteneri
pentru afacerea Dvs., Camera de Comerţ și Industrie Maramureș vă oferă
posibilitatea de a vă înscrie gratuit în bazele de date proprii și de a vă promova
cererea-oferta pe piaţa internă și internaţională.

Cum trebuie să procedaţi?

Foarte simplu! Completaţi formularul de cerere-ofertă pe care-l gasiti la adresa
http://www.ccimm.ro/formulare/FORMULAR_CERERE_OFERTA.doc

și transmiteţi-l pe e-mail cci_mm@ccimm.ro sau prin fax la nr. 0262-225794.



HERMES CONTACT10

CERERE - OFERTĂ
prin Centrul de Promovare și Informaţii de Afaceri al

C.C.I. Maramureș, tel. 0262-221510, fax 0262-225794

(Când solicitaţi informaţiile faceţi trimitere la numărul de referinţă din paranteza cererii/ofertei)
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C.C.I. Maramureș - Busola dumneavoastră în afaceri !

• • • • • Din ţară • • • • • Din străinătate

OFERTE

�  Oferă: Bannere imprimate,

autocolante imprimate, f irme

luminoase,tablouri canvas, căni

personalizate, textile - tricouri.

Condiţii tehnice specifice: Produsele

îndeplinesc standardele OEKO-TEX,

cerneala HP latex cu care bannerele,

tablourile canvas cât și alte materiale

sunt imprimate, îndeplinesc standardul

Nordic Ecolabel (Nordic Swan). Pieţe de

interes U.E. - Germania, Suedia,

Danemarca, Norvegia, Marea Britanie.

(5833)

CERERI

OLANDA

� Solicită confecţii din piele - costume

de motociclist (civile; pentru armată și

poliţie). Se caută numai producători din

România (cunoscători de limba engleză),

care au capacitate de producţie și export

în Olanda. Firmele românești vor primi

comenzi de producţie și export conform

specificaţiilor partenerului extern. (5830)

� Solicită mobilă - paturi din lemn.

(5831)

SPANIA

� Se caută articole promoţionale și

pentru cadouri care se pretează la

personalizare. (5825)

� Solicită confecţii de damă: bluze,
fuste, șaluri, etc. (5826)
� Firma spaniolă dorește să distribuie

mobil ier metal ic pentru sufragerie/
bucatărie: mese și scaune - similar celor
aflate pe site-ul firmei spaniole. (5827)
� Producător de suplimente nutriţionale

pentru sportivi caută distribuitori pentru
România. Produsele sunt disponibile în acest
moment pe 11 pieţe de desfacere în afara
Spaniei. (5828)
� Producător spaniol de încălţăminte

caută agenţi/ distribuitori pentru România
(lanturi de retail, diferite retele de magazine,
etc.). Produsele spaniole sunt 100% Made
in Spania, se evidenţiază prin comfort și
design și folosesc exclusiv materiale
naturale de cea mai înaltă calitate. (5832)
SUEDIA

� Solicită lagăre alunecare, bucșe
bronz, alte tipuri de bucșe (5829)

În luna iunie anul curent Asociaţia de Standardizare din
România a aprobat 164 standarde dintre care 46 standarde
sunt traduse în limba română.

Domeniile cărora li se adresează sunt diverse și menţionăm
în cele ce urmează câteva din standardele aprobate:

� 03.120.10 - SR EN 16247-2:2014 - Audituri
energetice. Partea 2: Clădiri
� 03.120.10 - SR ISO 10008:2014 - Managementul

calităţii. Satisfacţia clientului. Linii directoare pentru tranzacţii comerciale electronice de tipul de la afacere la
consummator
� 29.120.50 - SR EN 61008-1:2013/A1:2015 - Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără

protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic și similar (ID). Partea 1: Reguli generale
� 29.130.20 - SR EN 60947-1:2008/A2:2015 - Aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale
� 79.060.01 - SR EN 326-2+A1:2015 - Plăci pe bază de lemn. Eșantionare, debitare și control. Partea 2: Încercare

de tip iniţială și controlul producţiei în fabrică
� 91.060.50 - SR EN 13561:2015 - Jaluzele exterioare și copertine. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate

În listă se prezintă Clasificarea internaţională a standardelor (ICS), indicele și titlul standardelor.

Toţi cei interesaţi să se informeze privind lista celor 164 de standarde aprobate sunt invitaţi să acceseze www.ccimm.ro,
sectiunea Servicii - Standarde sau să solicite această listă prin fax 0262 225794, prin e-mail cci_mm@ccimm.ro sau
direct la sediul CCI Maramureș, Baia Mare, bd. Unirii nr. 16, et. III, cam. 9, Mihail Mărășescu.

Nu uitaţi: Drumul spre competenţă începe cu procurarea standardelor!

CENTRUL ZONAL DE INFORMARE ȘI VÂNZARE în domeniul STANDARDIZĂRII

NOUTĂŢI


