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Președintele CCI Maramureș,

Gheorghe Marcaș, declarat „Cetăţean

de Onoare al municipiului Baia Mare”
Dl Gheorghe Marcaș, membru

fondator și președinte al Camerei de
Comerţ și Industrie Maramureș, prima
Cameră de Comerţ și Industrie de sine
stătătoare din judeţul Maramureș, a
primit marţi, 16 februarie 2016, titlul
de „Cetăţean de onoare al municipiului
Baia Mare”. Distincţia i-a fost oferită
de către primarul Cătălin Cherecheș
chiar în ziua în care domnia sa a împlinit
vârsta de 84 de ani. Dl Gheorghe
Marcaș i-a avut alături de el pe

reprezentanţii autorităţii băimărene,
participanţi la dezvoltarea comunităţii
locale, colegii și prietenii pe care i-a
strâns în jurul său de-a lungul anilor.

Cu această ocazie au fost rostite
următoarele alocuţiuni:

Cătălin Cherecheș, primarul
municipiului Baia Mare:

„Este o datorie morală pe care o avem
faţă de un om care s-a dăruit comunităţii
noastre, orașului nostru. Este un om care
a trăit, a simţit fiecare vibraţie a acestui
oraș, un om care știe cum s-a construit
acest oraș și comunitatea noastră, un om
care a făcut ca oameni cu iniţiativă să se
adune pentru dezvoltarea acestui oraș.
Și lucrurile acestea le face dintr-o mare
iubire pentru acest oraș, dar și dintr-un
absolut spirit de prietenie faţă de mulţi
dintre oamenii acestui oraș. Pentru mine
personal, pentru fiecare dintre noi cei
care suntem și implicaţi în zona
administrativă, dar am fost implicaţi și
în zona economică, domnul președinte
Marcaș este un exemplu despre cum
cultivi prietenia, despre cum aduni
oameni, despre cum îi privești și despre

cum îi iubești. Domnul președinte
Marcaș este un exemplu al modului în
care trebuie nu doar să ne respectăm, ci
să ne iubim și împreună, toţi, să iubim
acest oraș.”

Ing. Lupșe Ștefan:
„Cu dl Gheorghe Marcaș, ca inginer

șef al Trustului Regional de Construcţii
Maramureș, am construit jumătate din
actualul Municipiu, locuinţe, instituţii,
fabrici, școli și universităţi.”

Prof. univ. Dr. Ardelean Teodor
„Inginerul Gheorghe

Marcaș, timp de 58 de ani, a
construit, dezvoltat și condus
întreprinderi economice din
sectoarele industriei locale, a
construcţiilor  industriale și
locuinţe, școli de pregătire
profesională (Liceul Industrial
Anghel Saligny, Școala
Tehnică Postliceală) și prima
Cameră de Comerţ și
Industrie a judeţului
Maramureș.”

Pop Gheorghe, consilier local:
„Dl Marcaș Gheorghe este și

„Cetăţean de onoare al Comunei
Fărcașa”, titlu obţinut pentru
dezvoltarea economică a localităţii în
perioada din 1990 până în prezent.”

Micle Radu, consilier juridic și
Decanul Consilierilor Juridici
Maramureș:

„Domnul Gheorghe Marcaș stă la
originea formării în Maramureș și în
România a Arbitrajului Comercial ad-
hoc în anii 1993-1994.”

Dl Gheorghe Marcaș, președintele
Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș a răspuns:

„Emoţiile sunt foarte mari. Emoţiile
de la vârsta de 8 ani au un obiectiv mic,
de foarte scurtă durată și se consumă
cam într-o jumătate de oră. Emoţiile
de acum nu se mai consumă pentru că ce
mi-aţi dat dumneavoastră nu mi-aţi dat
doar pentru trecut și prezent, domnule
primar, ci mi-aţi dat pentru viitor. Și vă
garantez că atât timp cât îmi va da
Dumnezeu putere și sănătate, voi fi în
continuare un om al Băii Mari. Vă
mulţumesc!”
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Manifestarea știinţifică
și expoziţională medicală
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Motto: "Doresc să am guvernul și partidul
meu pe o perioadă de 10 ani" (K.W.I.)

Guvern Cioloș și-a atribuit un program care să
răspundă unor cerinţe și să găsească soluţii, care
să aibă efect atât în perioada limitată a
mandatului primit, dar care trebuie să pună
bazele unor dezvoltări structurale în viitor.
Guvernul nu putea, și nu își va asuma misiunea
de a se angaja în toate direcţiile reformei
societăţii românești, asumându-și un set de
măsuri concrete, limitate ca număr, dar cu
impact și relevanţă sistemică, pentru care
intenţionează să dea socoteală la finalul
mandatului provizoriu, faţă de forţele politice
și faţă de societate.

Primul obiectiv și cel mai responsabil pentru
acest Guvern a fost să asigure organizarea
alegerilor locale și parlamentare programate în
cursul anului 2016. Societatea românească, în
integritatea sa, așteaptă de la noul guvern
tehnocrat un ciclu electoral deosebit de cele
din anii trecuţi, curat de ingerinţele grupurilor

Programul de
guvernare Cioloș
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de interes. La nivel politic va fi necesar un răgaz în
care partidele politice să-și definească propriile
programe și să-și formeze echipele cu care vor participa
în cursa electorală. Cetăţenii, la rândul lor trebuie
să-și definească și să-și manifeste interesul și
implicarea în viaţa politică și socială a comunităţilor
din care fac parte, astfel încât să poată participa
activ în procesul electoral și să fie cât mai bine
informaţi.

Misiunea acestui Guvern va fi de a crea cadrul
necesar, dar neutru, din punct de vedere politic, în
care pregătirile structurale să fie definite și clare. În
același timp, Guvernul va crea cadrul organizatoric
adecvat pentru desfășurarea proceselor electorale în
condiţii optime, corecte și responsabile pentru toţi
românii, indiferent unde se afla ei, în ţară sau în
diaspora.

Totodată, Guvernul va crea mecanisme optime de
informare a mediului politic și a tuturor partenerilor
sociali în legătură cu masurile executive sau
legislative pe care le va lua, manifestând transparenţă
și deschidere, prin stabilirea unor sisteme noi de
consultare și schimburi de idei.

Pe linia obligatorie, Guvernul va testa și aplica
noi metode de lucru în ceea ce privește funcţionarea
internă a aparatului central, Guvern și ministere, în
încercarea de a lăsa la finalul mandatului o serie de
soluţii alternative viabile pentru buna funcţionare a
administraţiei centrale și a celor locale.

În ceea ce privesc politicile și domeniile economice
prioritare, obiectivul major al acestui Guvern trebuie
să fie acela de consolidare a parametrilor macro-
economici și a perspectivelor de dezvoltare durabilă
a ţării.

Guvernul va trebui să se concentreze pe
identificarea și eliminarea vulnerabilităţilor în
absorbţia fondurilor europene. Guvernul va angaja
contacte imediate cu toate serviciile Comisiei
Europene responsabile de gestionarea diverselor
instrumente financiare și va identifica soluţii rapide
de implementare și eliminare a blocajelor.

În ceea ce privește bugetul pe 2016, viitorul Guvern
își propune menţinerea ţintelor de stabilitate
macroeconomică și renegocierea MTO (medium term
objective), angajate de președintele Băsescu, în
vederea menţinerii unui nivel sustenabil al datoriei
publice în raport cu PIB. În plus, unul dintre obiectivele
Cabinetului Cioloș în scurta perioadă rămasă până la
alegerile generale de la sfârșitul anului va fi adoptarea
și implementarea măsurilor care să asigure creșterea
convergenţei în perspectiva aderării României la zona
euro.

Investiţiile publice vor fi prioritizate pe baza unor
indicatori obiectivi, având în vedere priorităţile de
dezvoltare. În acest sens Guvernul va trebui să

realizeze, având consensul întregii clase politice, în
cadrul unei strategii naţionale de dezvoltare, după
consultări cu mediul privat, societatea civilă,
ministerele de resort și specialiști recunoscuţi la nivel
naţional și internaţional „un plan de investiţii pentru
următorii 10 ani”.

O altă prioritate în Programul de Guvernare va
trebui să conducă la „deblocarea și finanţarea prin
fonduri structurale a marilor proiecte de infrastructură
de transport (rutier, feroviar, naval, aerian),
reabilitarea și dezvoltarea sistemelor de irigaţii, a
infrastructurii de transport gaze, electricitate și
realizarea interconectării cu reţelele europene”.

Guvernul își va propune ca obiectiv major, să
stimuleze investiţiile străine și să creeze un fond
naţional de investiţii cu o bancă naţională de
dezvoltare care să sprijine dezvoltarea pieţei de
capital de dezvoltare.

Printre priorităţile noului Executiv figurează și
„Dezvoltarea și exploatarea resurselor naturale într-
o manieră profitabilă și sustenabilă”.

Odată cu dezvoltarea infrastructurii și accelerarea
proiectelor de finanţare din fondurile UE, Programul
de Guvernare a pus accent pe crearea de locuri de
muncă și pe creșterea, totodată a productivităţii
muncii. Pentru acest obiectiv Guvernul promite
lansarea unor dezbateri publice privind crearea de
locuri de muncă și dezvoltarea unor politici de
urbanizare și de dezvoltare a zonei rurale, care să
stimuleze atragerea și reintegrare românilor din
diasporă.

Agricultura este vizată, prin acţiuni de
reindustrializare și de dezvoltare, pentru creșterea
competitivităţii și a valorii adăugate, inclusiv prin
investiţii cofinanţate din fonduri financiare alocate
de UE.

Se va continua procesul de restructurare și
eficientizare a companiilor cu capital de stat, cu
gestionarea integrată a acestora prin intermediul
unei singure structuri administrative ușor de
administrat și controlat.

Programul de Guvernare propune de asemenea,
continuarea descentralizării administrative și
consolidarea autonomiei locale, prin restrângerea
prerogativelor administraţiei centrale numai la
strategii, politici și control, concomitent cu
descentralizarea resurselor financiare. Pentru aceasta,
guvernul promite un calendar pentru procesul de
descentralizare și pentru elaborarea strategiei de
dezvoltare regională.

O altă prioritate a noului Guvern o constituie
finalizarea strategiei energetice naţionale prin:
încurajarea programelor de eficienţă energetică, în
special cu economisirea energiei, inclusiv la
consumatorul casnic; continuarea interconectării
reţelei de energie cu statele vecine, dezvoltarea
energiei neconvenţionale ș.a.

în Programul de Guvernare trimis Parlamentului
de către Guvern, acesta va lua legătura imediat cu
toate departamentele Comisiei Europene responsabile
de gestionarea resurselor financiare, pentru a găsi
soluţii rapide de eliminare a blocajelor și de a accelera
absorbţia fondurilor UE. Astfel, este vizată atât
creșterea gradului de utilizare a fondurilor UE, cât și
îmbunătăţirea calităţii proiectelor finanţate.

Investiţiile în infrastructură vor fi tratate cu
prioritate, văzute fiind ca elementul esenţial în
deblocarea potenţialului de atractivitate
investiţională a României; stadiul proiectelor care
sunt în curs pe toate tronsoanele pan-europene (rutiere
și căi ferate) vor fi evaluate la zi pentru a se grăbi în
viitor derularea lor.

Guvernul de tehnocraţi condus de Dacian Cioloș
vrea de asemenea să îmbunătăţească gradul
de încredere a agenţilor economici și a investitorilor în
dezvoltarea și stabilitatea economiei și promite
evitarea derapajelor economice potenţiale specifice
unui an electoral.

Dar, obiectivul cel mai important și de interes
general pentru viaţa economică și financiară a
României pentru anul 2016 al Guvernului Cioloș, îl
constituie Bugetul de Stat pentru 2016.

În acest sens guvernul Cioloș s-a angajat și a decis
să respecte cadrul legal adoptat de Parlament în
2015, din timpul guvernării Ponta și a inclus în
bugetul însușit prevederile importante inclusiv pe
cele de relaxare fiscală și creșteri salariale.

Dar, pentru început acesta a anunţat impactul
negativ asupra bugetului a celor 20 de miliarde de
lei, drept urmare, a moștenirii nedeclarate, lăsate
de guvernul Ponta datorită creșterii cheltuielilor cu
peste 9 miliarde și scăderea veniturilor cu 10 miliarde
și care nu vor mai fi acoperite de creșterea economică
prevăzută în bugetul aprobat, care va fi, eventual, o
derogare temporara de la deficitul bugetar pe 2016.

Considerăm că, afirma premierul în cuvântul său
în faţa parlamentului, „soluţia va fi dificil de agreat
într-un interval extrem de scurt, dar cred că va fi
posibilă, eventual prin mărirea deficitului bugetar
ca o derogare temporară de la obiectivul asumat, de
3 % al deficitului bugetar pe 2016 și prin relocarea
unor sume la ordonatorii de credite”.

În continuarea susţinerii proiectului de buget
Premierul Cioloș a anunţat priorităţile de politică
economică ale Guvernului tehnocrat care vor fi
promovate prin: transparenţa, prioritizare, eficienţa,
prudenţa și predictibilitatea în relaţiile executivului
cu mediului politic și economic.

Ca politică de cheltuire a fondurilor bugetare,
Guvernul s-a angajat ca aceste cheltuieli să se
realizeze, în majoritatea cazurilor pe proiecte cu
impact real, cu finalizare temporizată și
determinantă, conform graficului de execuţie și să
nu se aloce fonduri mai mult decât pentru ce se
poate termina în anul curent.

Continuare în pag. a 3-a
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De asemenea, s-a avut în vedere
evitarea risipirii nejustificată a resurselor
bugetare care se vor concentra pe un
număr limitat de proiecte prioritizate
cu rezultate concrete, necesare
dezvoltării economiei, dar și sectoarelor
sănătăţii, învăţământului, culturii.

În ceea ce privește
transparentizarea politicilor și
măsurilor adoptate, guvernul a stabilit
ca obiectiv, la vedere, publicarea
contractelor de achiziţii publice și
raportarea sistematică a construcţiei
bugetare pentru a pregăti, la timp,
realocarea de fonduri neconsumate, dar
posibile de realizat în interiorul
intervalului bugetar.

Eficienţa va fi susţinută public pe
plan local, regional și naţional ca o
condiţie cheie astfel ca, organele
administrative, instituţii de stat,
mediul de afaceri și cetăţenii să
înţeleagă motivaţia cauzală de ce se
colectează veniturile de la plătitorii
de venituri și de populaţie care nu se
vor risipi pe obiective nejustificate sau
inutile societăţii. Banul public va fi
utilizat eficient și cu chibzuinţă.

Prudenţa va fi factorul crucial în
execuţia bugetului. Cu un deficit de
cca 3%, este normal ca Guvernul să fie
extrem de prudent. De aceea, pentru
un deficit în jur 3%, miniștrii ordonatori
trebuie să fi extrem de prudenţi,
calculaţi și responsabili, deoarece, în
timpul acestei guvernări se mizează
pe o rezervă din parte guvernului de a
acorda creșteri de venituri prin
suplimentări la a doua rundă a alocării
rezervelor bugetare.

Predictibilitatea se va
manifestată la guvernul Cioloș care are
în vedere doar două rectificări
bugetare, așa cum prevede cadrul legal,
pentru corectarea și echilibrarea
bugetului 2016 și acestea vor urmări
echilibrarea raportului dintre veniturile
și cheltuielile programate.

Astfel, în comparaţie cu execuţia
finală estimată a bugetului pe 2015,
vor exista alocări mai mari la sănătate
cu 3,1 mld lei, de 2,3 mld la educaţie
și de 508 milioane lei la cercetare.

Guvernul se va angaja să continue
obiectivele ce au fost începute de

Urmare din pag. a 2 -a guvernarea anterioară și, dacă se
lansează proiecte noi, acestea să aibă
siguranţa că ne vor putea apropia de
finalizarea lor. Se vor va aloca
autorităţilor publice locale fonduri
suplimentare necesare pentru
reabilitarea școlilor și a lucrărilor din
învăţământ începute de ani buni și
neterminate. Se va evita finanţarea
școlilor fără elevi sau a unor lucrări ca
de exemplu terenuri de sport în pantă.

Investiţiile în cercetare vor crește
cu 23% în 2016, pentru că avem nevoie
de o relansare durabilă a economiei
care se bazează pe o cercetare
dezvoltată, concept abandonat sau
neglijat în ultimii 20 de ani.

O prioritate în programul de guvernare
îl va avea și executarea proiectelor
agregate în Master Planul din
infrastructura de transport, aprobat de
parlamentari și de UE, astfel că să se
pregătească condiţiile de a semna
contractele de execuţie la începutul
anului viitor, inclusiv realizarea studiilor
tehnice – topo, exproprieri ș.a.

Proiectul de buget prevede o
legătură vitală cu sectorul privat al
economiei care va fi susţinătorul solidar
al exerciţiului bugetar al anului 2016.
Pentru aceasta, prin respectarea
prevederilor noului Cod Fiscal, recent
adoptat, guvernul va acorda sectorului
privat gestionarea unui fond bugetar
de 10,2 miliarde de lei.

Investiţiile în anul 2015, de abia
au reușit să realizeze 4,7% din PIB,
din cauze obiective, dar mai ales
subiective, legate de lipsa de proiecte
de studii, terenuri neeliberate de
obligaţii, achiziţii ratate ș.a. pentru
acestea Guvernul Cioloș a alocat pentru
anul 2016 investiţiilor 5,1% din PIB,
cu convingerea că în cazul realizării
acestui prag, dacă sunt condiţii și
proiecte finanţabile, se vor aloca
fonduri suplimentare.

O altă prioritate va fi de asigurare a
fondurilor pentru Apărare pentru
respectarea obligaţiilor de membru
NATO, UE și parteneriatele strategice
în care România este parte. Pentru
aceasta Guvernul își asumă hotărârea
CSAT de creștere graduală a bugetului
alocat apărării la 2% până în 2017.

Pe lângă aceste creșteri, bugetul
setează o ambiţie sporită în zona

dezvoltării locale, unde alocarea
pentru investiţii e mai mare cu circa 2
mld lei.

Se vor evita finanţarea școlilor fără
elevi sau a „terenurilor de fotbal în
panta”, care nu se motivează a fi luate
în proiecte de finanţare locală,
guvernamentală și europeană.

Într-un timp record, neobișnuit încă
cu viaţa politică, Parlamentul a
adoptat în unanimitate totală
propunerea de buget, în integralitatea
sa, cu aceea care era propusă de
comisiile funcţionale înainte și după
fenomenul „stradă”care cerea
„schimbarea” pentru a putea trece la
implementarea urgentă a măsurilor pe
care le-a prevăzut pentru
eficientizarea actului guvernamental
și pentru a crea premisele unei viziuni
de continuare a dezvoltării economice
pe termen mediu și lung.

****
În scurtul timp al începutului de an

nou 2016, Guvern de tehnocraţi Cioloș,
a început să treacă la repartizarea
fondurile alocate din bugetul pentru
2016 instituţiilor statului, procentual
cu bugetele cheltuite în 2015, cu toate
că în angajamentul guvernului,
premierul Cioloș se angaja ca în 2016
construcţia bugetului pe proiect și
activităţi, care să asigure creșterea
economică durabilă încadrată în
parametri de eficienţă
macroeconomică.

Astfel, cea mai mare sumă a fost
repartizată Ministerului Muncii,
respectiv 4,4% din PIB, în scădere faţă
de 2015, iar a doua sumă ca mărime a
fost destinată Ministerului Finanţelor
Publice, 2,88% din PIB, în creștere faţă
de sumele cheltuite în 2015. Guvernul
a considerat că era firesc și normal ca
aceste fonduri majorate celor două
ministere, dar nesemnificative, în
raport cu 2015, au trebuit să meargă
la aceste ministere, deoarece era
nevoie de fonduri ca acestea să acopere
majorările salariale a bugetarilor și
pensiilor bugetate de stat, promise de
guvernarea Ponta și însușite de actuala
guvernare Cioloș.

Investiţiile au continuat un trend
în scădere, cu toate că actualii
guvernanţi își propuseseră să schimbe

conceptul greșit al fostelor guvernări,
care alocau sume care nu aveau
certitudinea că acestea se vor cheltui
și vor asigura o dezvoltare consolidată
care să asigure sustenabilitatea pe
termen mediu și lung, indiferent de
condiţiile conjuncturale interne și
internaţionale.

Ponderea investiţiilor în PIB,
cunoaște o crește de 5,1% în 2016,
faţă de execuţia estimată în 2015,
când investiţiile nu au depășit 4,7%,
din cauze multiple, în special din lipsa
de proiecte finanţabile și
condiţionările de execuţie.

Bugetul Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administraţiei Publice
scade în 2016 cu 1,42 miliarde lei, -
20,7% faţă de 2015.

Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor va primi cu 65,4% mai puţin.

Guvernul repartizează Ministerului
Sănătăţii fonduri în plus faţă de
execuţia preliminată 2015, cu 11,6%,
astfel că bugetul ministerului
reprezintă 0,86% din PIB, iar
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Știinţifice primește fonduri
suplimentare mai mari cu 10,4%, iar
ponderea în PIB avansează la 0,89%.

Ministerul Energiei, are un
buget redus cu 60%. Nevoile
ministerului vor fi acoperite din
proiecte proprii, europene sau
din creșterea veniturilor proprii.

Cea mai mare creștere, de 130%,
revine Ministerului pentru Societatea
Informaţională, care va avea o pondere
de 0,06% din PIB (faţă de la 0,03%în
2015).

Ministerul Culturii va primi mai
mult cu 29%, reprezentând 0,1%, în
urcare faţă de 0,08% din PIB anului
2015.

Executivul a alocat Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale o sumă
suplimentară mai mare cu 2,8%, însă
ponderea în PIB scade la 0,72%.

Ministerul Economiei va fi în creștere
ușoară faţă de anul 2015, iar Ministerul
Fondurilor Europene primește în 2016
mai puţine fonduri decât a cheltuit în
2015, reprezentând în acest an 0,43%
din PIB.

Guvernul a repartizat fonduri
bugetare Ministerului Transporturilor cu
7,6% mai puţin, astfel că ponderea
scade la 1,59% cotă parte PIB.

Continuare în pag. a  4-a
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Studiu prospectiv de promovare și marketing
BRANDUL MARAMUREȘ – DESTINAŢIE TURISTICĂ

Miercuri, 3 februarie 2016, la Consiliul
Judeţean Maramureș a fost organizată
consultarea publică organizată de forul
judeţean în vederea elaborării “Studiului
prospectiv de promovare și marketing” din
cadrul “Strategiei de dezvoltare durabilă a
judeţului Maramureș pentru perioada
2014-2020”.

Camera de Comerţ ș i Industr ie
Maramureș a fost invitată să participe la
acest eveniment alături de muzeografi,
etnologi, istorici, artiști plastici, ghizi,
reprezentanţi ai mediului de afaceri (hoteluri/
pensiuni, agenţii de turism), reprezentanţi
ai administraţ iei locale și judeţene,
inspectoratului judetean scolar, reprezentanţi
ai ONG-urilor maramureșene care au ca
scop promovarea și dezvoltarea turismului
maramureșean și reprezentantul Autorităţii
Naţionale de Turism pe Maramureș,
Suceava și Satu Mare.

Obiectivele consultării au vizat agreearea
unui cadru de analiză și generarea de idei
privind valorile, personalitatea și conceptul
brandului Maramureș, ca destinaţie turistică.

O măsură necesară pentru demararea
activităţilor de sprijin al mediului de afaceri,

în general, și a turismului, în special, este
creșterea nivelului de notorietate și
atractivitate a judeţului, prin acţiuni specifice
de promovare. Dezbaterile au avut in prim
plan construirea și promovarea brandului
judeţean „Maramureș”. S-a pornit de la
analiza situaţiei actuale a brandului
Maramureș ca destinaţie turistică, prin
inventarierea componentelor, analiza
cal itat ivă (notorietate, diferenţiere,
relevanţă, imagine etc) și analiza cantitativă
(cota de piaţă, rata de creștere, nivel de
preţ, loialitate etc.) a brandului teritorial
existent și prin analiza strategiei de branding
actuale și a alinierii sale la strategia generală
de dezvoltare.

Ca teme de reflecţie s-au propus
armonizarea formelor de turism dorite a se
dezvolta în judeţ. Brandul, în forma sa
actuală, sprijină anumite forme de turism,
cum ar fi turismul rural, cultural, balnear,
montan sau de afaceri, dar și turismul de
”de nișă”- turismul ecologic, turismul sportiv,
știinţific sau chiar medical. O altă propunere
privind strategia de dezvoltare a fost cea
legată de armonizarea cu brandul Baia

Mare - Capitala Europeană a Culturii
2021.

Consultarea publică a scos în evidenţă
și aspectele negative care încă afectează
procesul de branding. Spre exemplu lipsa
normelor de urbanism, care să stabilească
în mod clar regulile de arhitectură pentru
construcţiile noi, pot duce la degradarea
sau chiar la dispariţia habitatelor rurale
tradiţionale. Lipsa implicării/sprijinului
administraţiei, atât la nivel local cât și la
nivel judeţean, poate îngreuna dezvoltarea
și promovarea turismului(ex: Infrastructura
de transport slab dezvoltată și modernizată,
lipsa curselor aeriene internaţionale directe).
O ameninţare la adresa procesului de
branding o reprezintă totodată creșterea
migraţiei populaţiei tinere spre alte judeţe,
sau chiar alte ţări, rezultând astfel diminuarea
forţei de muncă și implicit creșterea
indicatorilor de îmbătrânire demografică. O
altă problemă cu care se confruntă turismul
maramureșean este cea legată de
infrastructura mediu- apă/ canal/ deșeuri-
element sine-qua-non pentru a fi civilizaţi
și pentru a putea face turism de calitate.

Programul de guvernare Cioloș
Urmare din pag. a 3-a

Ministerul Justiţiei primește de la buget fonduri în scădere, reprezentând
0,42% din PIB.

La rândul său, Ministerul Afacerilor Externe va avea și el mai puţini bani cu
14,3%, cu o pondere de 0,1% în PIB.

Președinţiei, Parlamentului, Curţii Constituţională și Curţii de Casaţie și Justiţie
le sunt acordate creșteri substanţiale.

****
Încă din primele săptămâni de funcţionare, Guvernul Cioloș va avea de soluţionat

situaţia destul de complicată, existentă și generată de golul în bugetul ţării de
câteva miliarde de lei lăsat de guvernarea Ponta ca urmare a creșterii cu 10% a
salariilor bugetarilor și a scăderii TVA, începând cu 1 ianuarie 2016, cu cele 4
puncte procentuale, mărirea pensiilor militare, a parlamentarilor, a personalului
aero-navigant, triplarea salariilor demnitarilor, creșterea salariilor medicilor,
dublarea alocaţiilor pentru copii ș.a. Toate acestea au însemnat un impact
bugetar negativ de 15 miliarde de lei, la care se adaugă alte 7 miliarde de lei
pentru reducerea unor taxe, în total 22 miliarde de lei lipsă la buget. Să nu
uităm de cele 1,6 miliarde de lei ce rezultă din scăderea impozitelor pe dividende.
Toate acestea vor mări deficitul bugetar, care va trebui, probabil, acoperit prin
împrumuturi externe, operaţiune care va trebui soluţionată de noul guvern.
Cabinetul Cioloș va prelua și va continua conceptul guvernului Ponta în cele trei
direcţii de dezvoltare economică a executivului anterior: insistarea pe consum în

dauna investiţiilor; creșterea salariilor și pensiilor; favorizarea marilor companii
internaţionale în detrimentul firmelor cu capital românesc, care vor afecta
investiţiile publice, mai ales lucrările de infrastructură, care vor rămâne și în
acest an la un nivel scăzut, vor rămâne la nivel scăzut, cel mai scăzut din UE.

Un alt sector în care România nu a excelat în ultimii ani a fost cel al absorbţiei
fondurilor europene, datorită fărâmiţării responsabilităţii la nivel naţional în
ministere și administraţiile locale, o structură administrativă și responsabilă
nepotrivită pentru absorbţia fondurilor structurale. Noul guvern nu a dat încă
semnale de revigorare și de creștere a absorbţiei acestora, în aceste prime luni
ale anului 2016.

Redevenţele la resursele naturale nu sunt prinse într-un program expres și de
urgenţă maximă, mai ales că nivelul acestora a fost un subiect continuu de
discuţii în ultimii ani, între guvernul României și UE, pentru că acestea au fost
influenţate de interesele marilor companii străine care sunt sprijinite de UE în
defavoarea intereselor ţării noastre.

În sectorul energetic, eterna problemă a lipsei unei strategii energetice a fost
plasată spre rezolvare noului guvern, care trebuie să rezolve/soluţioneze problemele
nesoluţionate de cele 12 guverne care au condus ţara timp de 25 de ani.

P.S. Ca cetăţeni ai României, ne punem un set de întrebări „Cine este guvernul
de tehnocraţi Cioloș?”, „Cine sunt cu adevărat membrii guvernului, ce sarcini și
obiective are acest guvern, la ce orizont își încetează activitatea și care este
răspunderea sa ministerială?”.

Rămâne să aflăm, pe timp ce vremea trece, enigma acestui „enigmatic” guvern!



HERMES CONTACT 5

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș a organizat
în perioada 12-14 februarie 2016, ediţia a X-a, a expoziţiei
specializate

„Nunta de la A la Z”
care a reunit 34 de expozanţi din care 30 de firme din

Maramureș, Cluj, Satu Mare și Timiș dintre acestea, 10
au prezentat peste 600 rochii de mireasă cu noutăţi și
tendinţe în domeniu și 4 meșteri populari.

Domeniile reprezentate în expoziţie și produsele/
serviciile oferite de firmele expozante au fost următoarele:
� Agenţii full-service: baloane, invitaţii de nuntă, artificii,

decoraţiuni pentru nunţi, etc.
� Îmbrăcăminte ocazionată de eveniment: rochii de

mireasă, costume de mire și accesorii, ţinute de ocazie
pentru nuntași

� Poze, filmări, sonorizări nunţi
� Florării: buchete de mireasă și decoraţiuni specifice

pentru nunţi
� Cofetării și laboratoare de specialitate: torturi și

prăjituri pentru nunţi
�  Unităţi de alimentaţie publică specializate în

organizarea de nunţi
� Cosmetice și saloane de înfrumuseţare: coafură,

machiaj, cosmetică, întreţinere corporală
� Agenţii de turism: oferte turistice pentru petrecerea

lunii de miere
� Bănci:  credite
� Cadouri pentru nuntă.

Expozanţii prezenţi la ediţia a X-a a acestei manifestări
au fost:
� Banca Comercială Română - servicii bancare
� Iederan Andrei - prepararea cocktail-urilor
� Breban Mircea - Muzica Live - foto-video
� Capodopera SRL - Rochii mireasă, invitaţii, sticle, pungi

nuntă. Gheaţă carbonică, lumini ambientale, artificii, schelă
lumini, follow spot

� Cards Distribution SRL - Invitaţii de
nuntă - Rochii de mireasă Spossa Bella
� Cozaltea Sirb Raluca - Rochii de

mireasă, accesorii și mărturii
� Druta Patricia Dana - Make-up Artist

& Hairstylist
� Enetha SRL - Mărturii, invitaţii nuntă,

etichete meniuri
� Extralemix SRL - Cofetărie, torturi

de nuntă, botez și prăjituri
� GUZ SRL - Rochii de mireasă
�  Hajdu Bruno Zoltan - Amenajări

nunţi
�  HORTEK Line - Event Line -

Amenajări nunţi

� II Istrate Gabriela - Rochii de mireasă
� La Casa Ristorante Pizzeria Pane Dolce SA - Cofetărie,

torturi de nuntă, botez și prăjituri
� Lakatos - Cadouri handmade
� Lortid SRL - Rochii de mireasă
� Manzilac Marius Petru II - DJ Muzica
� Papadie Events - Organizator evenimente
� Penta Irina Mihaela - Rochii de mireasă
� Simone & Alida Fashion SRL - Rochii de mireasă
� Turist Suior SRL - Cort de nunţi
� Veranic SRL - Rochii de mireasă
� Woman Princess - Rochii de mireasă
� Timeli SRL - Încălţăminte ocazie
� Sandor Alina - Amenajări florale
� Muzica la Nuntă - DJ Muzică
� Party Pics SRL-D - poze
� Racz Bianca Erica II - Rochii de mireasă
� Roman Florica - meșter popular - zgărdane, bijuterii

din mărgele, frivolite
� Leșe Nicoleta - accesorii și decoraţiuni hand-made
� POP Mary - meșter popular - zgărdane, bijuterii din

mărgele
� Groza Ștefan - meșter popular - sculpturi, icoane



HERMES CONTACT6

ediţia a XIII-a

Manifestarea știinţifică și expoziţională
medicală

Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș a organizat în perioada 25-27
februarie 2016, manifestarea știinţifică și
expoziţională medicală MaraMedica 2016,
aflată la a XIII-a ediţie.

La deschiderea oficială au participat dl.
Iulian Chiriac Secretarul de stat din
Ministerul Sănătăţii, care a remarcat,
printre altele, îmbunătăţirea serviciilor
medicale de calitate din judeţul Maramureș,
dl Anton Rohian - Prefectul judeţului
Maramureș, Zamfir Ciceu - Președintele
Consil iului Judeţean Maramureș, dl
Cherecheș Cătălin - Primarul municipiului
Baia Mare, partenerii manifestării și cadre
medicale din Maramureș.

Expoziţia s-a desfășurat pe două paliere:
� Partea știinţifică medicală a cuprins

prezentări șt i inţ i f ice, comunicări și
seminarii  realizate de profesori universitari
din centrele universitare Cluj – Napoca,
București, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.
Toate manifestările au fost creditate cu
puncte Educaţie Medicală Continuă sau
Educaţie Practică Continuă după cum
urmează: Medici dentiști - 16 puncte EMC
Medici - 23puncte EMC
� Partea expoziţională a reunit în

standuri 33 de firme, din Ungaria, Moldova
și România din judeţele: București, Arad,

Brașov, Bihor, Cluj, Constanţa, Covasna,
Iași, Mureș, Timiș,  Maramureș din care
13 firme din domeniul medical și 17 firme
din domeniul stomatologic.

Produsele/ serviciile prezentate au fost
după cum urmează:
� pentru domeniul medical
- Aparatură pentru laborator
- Aparatură pentru imagistică
- Mobilier și instrumentar

medical
- Echipamente de lucru,

încălţăminte
- Consumabile și accesorii

medicale
- Dispozitive medicale și

tehnico-medicale
- Servicii medicale

- Instrumentar stomatologic și ORL
� pentru domeniul stomatologic:
- Unituri dentare
- Accesorii și consumabile stomatologice
Ca o noutate, în cadrul expoziţiei firma

Ortoprofil a oferit posibilitatea de amprentare
plantara computerizată gratuită.

Partenerii în organizarea
ediţiei a XIII-a ai Camerei de
Comerţ și Industrie Maramureș
au fost:

- Universitatea de Medicină
și Farmacie „Iuliu Haţieganu”
Cluj Napoca - partener
academic

- Colegul Medici lor
Maramureș - partener

- Colegiul Medicilor Dentiști
Maramureș - partener

- Direcţia de Sănătate Publică
Maramureș - partener

- Spitalul Judeţean de Urgenta Dr.
Constantin Opriș - partener

- Societatea Medicilor de Familie -
partener

- Ordinul Asistenţilor Medicali
General ișt i , Moașelor și
Asistenţi lor Medical i  din
România Filiala Maramureș –
partener

Expozanţii celei de-a XIII-a
ediţii și produsele/ serviciile
oferite au fost:
� 4 Med Aparatura Medicala

SRL - aparatură medicală
�  ADION Prodimpextrans

SRL -Instrumentar și aparatură
medicală

�  AGER Dent SRL - produse
stomatologice
�  Al l igator SRL - materiale și

consumabile pentru stomatologie și tehnică
dentară
� Asociaţia Ziariștilor Donatori de Sânge

- organizaţie nonprofit
�  ATO Medical Vest - dispozitive

medicale și tehnico-medicale
� Banca Comercială Română - servicii

bancare
�  Best Medic Mag SRL - aparatură

medicală
� Clinica Someșan - clinică
� Crinel Service SRL - produse pentru

medicina dentară
� Dental Vladmed V&M SRL - unituri

dentare instrumentar și materiale
stomatologice
� Denti System Arad SRL - implantologie
� Depodent SRL-D - stomatologie
� Doctor Tools SRL - instrumente

medicale stomatologice
� Elmed SRL - aparatură medicală și

stomatologică
�  Gongora Aparatura Medicala -

aparatură medicală
� Halmadent SRL - aparatura medicală

și stomatologică
� Kayana SRL - aparatură și consumabile

stomatologice
� Liamed SRL - aparatură medicală
� Numeris Com - ecografe, aparatură

medicală
� Oradentmed SRL - instrumentar dentar

� Orthoprofile - Implante dentare și
auxiliare
�  Ortoprofi l Prod Romania SRL -

dispozitive medicale și tehnico-medicale
�  Policlinica Sfânta Maria - servicii

medicale
� Podismed SRL - producător de bonete

medica de unică folosinţă
� Regenerol SRL - producător creme
� Spotlight SRL - stomatologie
�  Stodent Trade SRL - produse

stomatologice
� TAG Grup SRL - uniforme medicale
� Total Med - aparatură medicală
� Ultrasonic SRL - ecograf staţionar,

ecograf portabil
�  Vetro Design SRL - aparatură

stomatologică și aparatură medicală
�  White Dent Plus SRL - produse

stomatologice
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

Curs CONTABIL

“INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ȘI

SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ”

În perioada 3 - 18 februarie 2016, Camera de Comerţ și Industrie Maramureș a organizat o nouă serie de curs
pentru ocupaţia “INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ȘI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ” (COD COR 325723), cu o durată de
80 de ore.

Cursul a fost organizat la sediul CCI Maramureș, de luni până joi, începând cu ora 16:00 și susţinute de către
formatori autorizaţi de Ministerul Muncii, specialiști în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă, inspectori în cadrul
corpului de control al Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș. La curs au participat un număr de 6 persoane,
din diverse domenii de activitate.

În perioada 1 - 18 februarie 2016, Camera de Comerţ și Industrie

Maramureș în cadrul Academiei de Management pentru IMM, a
organizat o nouă serie de curs pentru ocupaţia “CONTABIL” COD COR:

331302.

Acest curs este adresat administratorilor întreprinderilor mici și mijlocii,
titularilor de PFA, II sau IF, angajaţilor operatorilor economici care doresc

să se iniţieze sau să-și perfecţioneze cunoștinţele în domeniul

contabilităţii, astfel la invitaţia CCI Maramureș au răspuns un număr
de 11 persoane.

Tematica abordată în cadrul acestui curs este: *Contabilitatea

societăţilor comerciale - aspecte generale. Documente de evienţă
contabilă – întocmirea, completarea și înregistrarea documentelor

primare; *Conţinutul economic și funcţia contabilă a conturilor;

*Registrele contabile – completare, analiză și interpretare; *Balanţa
de verificare – intocmire, conţinutul și funcţiile acesteia; *Evaluarea

patrimonială – obiectivul și principiile evaluării; Bilanţul contabil –

conţinutul economic și juridic; *Întocmirea și transmiterea
documentelor specifice; *Utilizarea calculatorului și a progamelor

informatice specializate în domeniul contabilităţii.

În urma examenului, absolvenţii au obţinut următoarele competenţe:

*Întocmirea/completarea documentelor primare; *Contarea

operaţiunilor patrimoniale; *Efectuarea de calcule specifice;

*Completarea registrelor contabile; *Întocmirea balanţei de verificare;

*Evaluarea patrimonială; *Întocmirea bilanţului contabil;

*Transmiterea documentelor specifice.

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

În data de 4 februarie 2016, la
Satu Mare s-a desfășurat o întâlnire
a conducerilor executive ale
Camerelor de Comerţ și Industrie
din Regiunea de Nord-Vest, la care
au participat reprezentanţi ai
Camerelor din judeţele Cluj, Bistriţa-
Năsăud, Maramureș, Sălaj și Satu
Mare.

Din partea CCI Maramureș la
această acţiune a participat
secretarul general - dl Tuș Florentin.

Întâlnirea a avut ca scop
dezbaterea problemelor de
actualitate care vizează activitatea
Camerelor de Comerţ și Industrie:

Participare la schimbul de experienţă de la
Satu Mare

- Cea mai intens dezbătută
problemă din cadrul acestei întâlniri
informale a reprezentat-o
interpretarea ultimelor prevederi pe
linie de educaţie continuă a adulţilor.

S-a hotărât elaborarea unei adrese
comune și transmiterea acesteia la
Autoritatea Naţională pentru
Calificări în vederea clarificării
prevederilor ANC cu privire la
calculul orelor minime pentru
autorizarea cursurilor de iniţiere,
perfecţionare și specializare.

- Colaborarea între Camere în
viitoarele proiecte implementate de
acestea - în sensul participării în

calitatea de furnizori de formare ale
Camerelor în proiectele în care o altă
cameră din regiune este partener de
proiect - a fost o altă temă dezbătută
în cadrul întâlnirii.

- O colaborare viitoare în
elaborarea unui proiect comun între
CCI Bistriţa-Năsăud și CCI
Maramureș pe programul Dunărea,
a fost discutată de reprezentanţii
celor două Camere prezenţi la
întâlnire.

Întâlnirea s-a bucurat de un real
succes și s-a convenit asupra
continuării unor astfel de întâlniri și
pe viitor.
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Ce sunt codurile de bare?
Coduri le de bare sunt modalităţi de

reprezentare grafică a literelor și cifrelor dintr-
un șir numeric sau alfanumeric printr-o succesiune
de bare și spaţii de lăţimi variabile.

De ce coduri de bare?
Folosirea coduri lor de bare permite

introducerea rapidă a datelor, prin citire optică,
într-un sistem informatic de prelucrare.
Prelucrarea în timp real a acestor date poate
asigura o bună gestiune a produselor din punct
de vedere cantitativ (pentru o aprovizionare
eficientă) si economico-financiar.

Ce avantaje aveţi dacă utilizaţi
coduri de bare?

- precizie, exactitate și rapiditate;
- costuri minime;
- documentaţie simplă;
- rapiditate în alocarea codurilor de bare.

Unde se pot utiliza?
Oriunde în comerţ, industrie, servicii. Printre

cele mai cunoscute domenii de aplicare se pot
enumera:

- comerţ cu ridicata sau cu amănuntul;
- producţie - gestiuni de depozite și magazii

pentru materiale, produse finite sau producţie
neterminată;

- gestiunea activelor (avantaj la inventariere);
- evidenţa personalului;
- evidenţa clienţilor cuplată cu emiterea

facturilor;
- sănătate – fișa de urmărire a pacienţilor.

Informaţii suplimentare la sediul CCI Maramureș,
Baia Mare, bd. Unirii nr. 16, etaj 3, cam. 9, tel.
0262-221510, 0362-405303, 0728-233908 fax
0262-225794 e-mail: cci_mm@ccimm.ro.
Persoană de contact: Mihail MĂRĂȘESCU.

CODURI DE BARE
Cafeneaua Oamenilor de Afaceri este un

eveniment organizat de Camera de Comerţ și
Industrie, în cadrul căruia sunt dezbătute problemele
economice, tehnice, financiare, legislative,
administrative cu care se confruntă operatorii
economici din judeţ.

La dezbateri sunt invitaţi reprezentanţi ai
administraţiei publice locale, centrale, personalităţi ale vieţii politice,
economice, comerciale care pot să contribuie la clarificarea aspectelor
ridicate de oamenii de afaceri maramureșeni și totodată pot să vină cu
soluţii de rezolvare a problemelor care afectează bunul mers al activităţii
oamenilor de afaceri, firmelor maramureșene.

Pentru semestrul I 2016, urmare a propunerilor primite din partea
operatorilor s-au definitivat până în prezent următoarele teme ce vor fi
dezbătute conform programului de mai jos:

� Programe cu finanţare de la bugetul de stat
Data: 06 aprilie 2016
Loc de desfășurare: Centrul de Instruire și Marketing al CCI Maramureș,
Baia Mare, Aleea Expoziţiei, nr. 5
Prezintă: Cristian Raţiu - OTIMMC Cluj Napoca

� Închiderea exerciţiului financiar 2015, Legea 227/
2015 privind Codul fiscal
Data: 11 aprilie 2016
Loc de desfășurare: Centrul de Instruire și Marketing al CCI Maramureș,
Baia Mare, Aleea Expoziţiei, nr. 5
Prezintă: specialiști ai Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Maramureș

� Utilizarea Codurilor de bare
Data: 14 aprilie 2016, ora 10:00
Loc de desfășurare: sediul CCI Maramureș, Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 16,
etaj I, Sala 1
Prezintă: specialiști ai CCI Maramureș

� Prevederi legale în domeniul securităţii la incendii
și protecţiei civile. Autorizarea societăţilor comerciale
Data: 15 aprilie 2016
Loc de desfășurare: Centrul de Instruire și Marketing al CCI Maramureș,
Baia Mare, Aleea Expoziţiei, nr. 5
Prezintă: specialiști ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe
Pop de Băsești” Maramureș

Înscrieri: tel. 0262-221510, fax 0262-225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro
Participarea este GRATUITĂ

Cafeneaua Oamenilor de Afaceri

Vă invităm să participaţi la: Unde? La Centrul de Instruire și Marketing al Camerei de
Comerţ și Industrie Maramureș, Baia Mare, Aleea Expoziţiei,
nr. 5

Când? 26-27 mai 2016, între orele 10:00-16:00

De ce? Pentru a afla și vedea ultimele noutăţi în domeniul
soluţiilor tehnice, echipamentelor, aparaturii, utilajelor care
permit economisirea energiei

Înscrieri și detalii suplimentare: tel. 0262-221510, email:
cci_mm@ccimm.ro, persoană de contact Adrian Nicolaescu

„Energia cea mai ieftină este energia economisită”
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Rivulus

Dominarum®

- ediţia a XXlV-a -

23 - 25 septembrie 2016

Târg internaţional cu caracter general

Nu pierdeţi ocazia de a beneficia
de tarifele pentru înscrierea

timpurie ca expozant!

Informaţii, înscrieri, relaţii suplimentare: Camera de de

Comerţ și Industrie Maramureș, Baia Mare bd. Unirii nr.16, tel.
0262-221510, 0362-405303, email: cci_mm@ccimm.ro,
persoană de contact Adrian Nicolaescu

Nu ezitaţi să ne contactaţi!

CCI Maramureș
Agent împuternicit pentru înscrieri
în Arhiva Electronică de Garanţii

Reale Mobiliare (AEGRM)

Experienţa de 15 ani de activitate ca Agent
împuternicit pentru înscrieri în Arhiva Electronică de
Garanţii Reale Mobiliare recomandă CCI Maramureș ca
partener de încredere pentru serviciile de AEGRM.

Principalele funcţii ale AEGRM:
� funcţia de asigurare a priorităţii;
� funcţia de avertizare.

Când aveţi nevoie de AEGRM?
� Obligatoriu, conform legii, când încheiaţi un

contract de credit cu o instituţie de creditare
� Preventiv, voluntar, când încheiaţi un contract

de vânzare-cumpărare bunuri pentru a evita să cumpăraţi
bunuri gajate

Cum puteţi beneficia de serviciile oferite
de CCI Maramureș pe linia AEGRM?

� În cazul încheierii de contracte de credit solicitaţi
expres instituţiei de creditare înscrierea garanţiilor
prin CCI Maramureș

� În cazul încheierii de contracte de vânzare-
cumpărare solicitaţi CCI Maramureș verificarea în
AEGRM a situaţiei bunurilor.

Pentru informaţii suplimentare: sediul CCI
Maramureș, Baia Mare, bd. Unirii, nr. 16, et. III, cam.
12 tel. 0262-221510, 0362-405303, fax 0262-
225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro.

Apelaţi la Serviciul Informaţii despre firme
oferit de CCI Maramureș pentru a obţine informaţii privind firme
din judeţul Maramureș fie punctual despre o firmă fie pentru firme
grupate pe criterii.

Cum?
Prin transmiterea cererii privind informaţiile care vă interesează

despre firme din judeţul Maramureș direct la sediul CCI Maramureș
din Baia Mare bd. Unirii nr. 16 etaj III cam. 11, la fax 0262-
225794 sau prin e-mail cci_mm@ccimm.ro.

Care sunt criteriile după care vă pot fi furnizate
informaţii despre firme din judeţul Maramureș?

Criteriile de structurare pot fi: domeniul de activitate (cod
CAEN), localitate, persoană de contact - administrator, cifră de
afaceri, număr salariaţi.

Ce informaţii despre firme putem furniza?
Putem furniza date de identificare ale  firmelor - denumire,

număr de înregistrare în registrul comerţului, sediu, telefon, fax,
email, website -, persoană de contact-administrator, obiect
principal de activitate - în funcţie de disponibilitate.

Cât costă informaţiile?
Pentru fiecare cerere se va calcula contravaloarea informaţiilor

pe care le deţinem și vi le putem furniza.

Când se primesc informaţiile?
Imediat ce s-a achitat contravaloarea acestora, informaţiile

se transmit în format electronic și/ sau
tipărit.

Informaţii, detalii suplimentare:
CCI Maramureș, Baia Mare, bd. Unirii,
nr. 16, et. III, cam. 11 tel. 0262-
221510, 0362-405303, 0728-
233908 fax 0262-225794, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro.

Informaţii despre firme
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Pentru iniţierea unei afaceri de succes este necesar înainte de toate
a obţine informaţii privind formele juridice care se potrivesc cel
mai bine obiectivelor și specificului afacerii ce urmează a fi realizate.
Alegerea unei forme de organizare poate influenţa succesul afacerii.

Ce alegem SRL sau PFA?
Redăm mai jos în detaliu avantajele și dezavantajele pentru cele

forme de organizare.

AVANTAJE
Societate cu răspundere limitată - SRL
– în general nu este obligatorie depunerea unor documente care

atestă pregătirea și experienţa profesională a fondatorilor firmei în
domeniul de activitate;

– se pot alege mai multe coduri CAEN pentru a putea desfășura
mai multe activităţi economice din domenii diferite;

– în cazul datoriilor, răspunderea fiecărui asociat este limitată la
capitalul social pe care l-a depus în momentul înfiinţării firmei;

– SRL-urile au acces și pot participa la licitaţii private sau publice,
pot accesa mai multe programe de finanţare decât PFA-ul și pot
contracta mai ușor credite bancare;

– întreprinzătorii tineri (sub 35 de ani) pot descoperi beneficiile
programului de înfiinţare a societăţilor de tip SRL-D, în cadrul căruia
pot solicita sprijin nerambursabil de la stat (în limita sumei de 10.000
euro) și pot beneficia de scutirea la taxele de înfiinţare percepute de
Registrul Comerţului.

Persoană fizică autorizată - PFA
– procesul de înfiinţare / desfiinţare a unei PFA este mult mai

simplu și necesită cheltuieli mai reduse;
– costuri mai mici de administrare;
– organizarea contabilităţii in partida simpla (completarea doar a

registrului jurnal si a registrului inventar). Nu se întocmește bilanţ.
Contabilitatea se poate ţine chiar și de persoană care a solicitat
înfiinţarea PFA - lui și nu este nevoie de un contabil autorizat;

– posibilitatea întreprinzătorului persoana fizica de a folosi banii
încasaţi fără alte formalităţi (nu este necesar sa se aștepte sfârșitul
anului pentru a se distribui dividende);

– în cazul in care se încadrează intr-un anumit domeniu de activitate
stabilit prin lege, întreprinzătorul persoana fizica poate opta pentru
impozitarea pe baza de norma de venit, care este o forma simplificata
de impozitare.

DEZAVANTAJE
Societate cu răspundere limitată - SRL
– înfiinţarea unei SRL necesită o investiţie mai mare decât în cazul

unei PFA.
– la înfiinţarea unei SRL este obligatorie depunerea capitalului

social minim de 200 de lei;
– contabilitatea se va ţine de un contabil autorizat care va întocmi și

va semna toate declaraţiile și raporturile depuse la organele de
inspecţie fiscală; costuri pentru contabilitate sunt mai mari decât în

SRL sau PFA?
cazul unei PFA și în general cheltuielile de administrare sunt mai mari.

– pe lângă impozitul pe profit (sau impozit pe venit) asociaţii SRL-
urilor vor fi obligaţi să plătească și impozit pe dividende. Este singura
modalitate legală de a scoate bani din firmă (spre deosebire de PFA);

– desfiinţarea unei SRL presupune o procedură complicată, durează
mult timp (aproximativ 2 luni) și necesită costuri mai mari.

Persoană fizică autorizată - PFA
– riscul cel mai important al acestei forme de organizare este

răspunderea patrimoniala – care se întinde asupra întregului
patrimoniu al persoanei fizice titulare. Pentru a achita toate datoriile
antreprenorii pot ajunge chiar să-și sacrifice și bunurile personale;

– pentru a putea înfiinţa o PFA în domeniul alimentaţiei publice este
obligatorie depunerea unor documente care atestă pregătirea și
experienţa profesională a solicitantului în domeniul de activitate solicitat:
diplome, atestate, carte de muncă din care rezultă experienţa profesională;

– la înfiinţarea unei PFA se pot alege un număr mai restrâns de
coduri CAEN;

– posibilităţi mai reduse de dezvoltare a afacerii, inclusiv în ceea
ce privește accesarea de fonduri europene nerambursabile și
contractarea de credite bancare.

Trebuie însa menţionat ca o PFA nu se poate transforma
într-o SRL sau invers. In cazul in care se alege continuarea
activităţii economice sub forma SRL-ului, PFA-ul va trebui radiat și
apoi trebuie depuse diligentele pentru înfiinţarea unei SRL.

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș, ca organizaţie
autonomă, neguvernamentală, non profit, de utilitate publică, în
temeiul Legii 335/2007 modificată și completată de Legea 39/2011
oferă comunităţii de afaceri următoarele servicii:

- consultanţă, asistenţă si întocmire documentaţie necesară
pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Maramureș a persoanelor fizice autorizate (PFA),
întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale,
inclusiv pentru modificarea și radierea acestora;

- consultanţă, asistenţă si întocmire documentaţie, inclusiv
înregistrarea ei la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Maramureș, pentru înfiinţarea societăţilor cu
personalitate juridică (societate cu răspundere limitata (SRL),
societate pe acţiuni etc.), inclusiv pentru modificarea actelor
constitutive ale societăţilor (schimbare sediu social, cesiune capital
social, numire/revocare administrator, cenzori, directori; înregistrare/
radiere/ autorizare punct de lucru; dizolvare/ radiere societate,
suspendare/ reluare activitate etc.).

Pentru a apela la serviciile noastre adresăm invitaţia celor
interesaţi să ne contacteze la sediul Camerei de Comerţ si Industrie
Maramureș din : Baia Mare, bd. Unirii, nr. 16, et. 3, cam. 10 sau la tel.
0262-221510, 0770-843495 e-mail: cci_mm@ccimm.ro. Persoana de
contact: Dumitru Claudia.
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Acte normative publicate în

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

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 370 din 20 ianuarie 2016. 370 din 20 ianuarie 2016. 370 din 20 ianuarie 2016. 370 din 20 ianuarie 2016. 370 din 20 ianuarie 2016
pentru aprobarea Procedurii privind
stabilirea sumei reprezentând timbrul de
mediu pentru autovehicule și pentru
aprobarea modelului și conţinutului unor
formulare (MO nr. 72 din 1 februarie 2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 442 din 22 ianuarie 2016. 442 din 22 ianuarie 2016. 442 din 22 ianuarie 2016. 442 din 22 ianuarie 2016. 442 din 22 ianuarie 2016

privind cuantumul tranzacţiilor, termenele
pentru întocmire, conţinutul și condiţiile de
solicitare a dosarului preţurilor de transfer
și procedura de ajustare/estimare a
preţurilor de transfer (MO nr. 74 din 2
februarie 2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 514 din 25 ianuarie 2016. 514 din 25 ianuarie 2016. 514 din 25 ianuarie 2016. 514 din 25 ianuarie 2016. 514 din 25 ianuarie 2016

pentru modificarea Ordinului președintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor
speciale de executare silită, precum și a
structurilor abilitate cu ducerea la
îndeplinire a măsurilor asigurătorii și
efectuarea procedurii de executare silită
(MO nr. 75 din 2 februarie 2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 558 din 29 ianuarie 2016. 558 din 29 ianuarie 2016. 558 din 29 ianuarie 2016. 558 din 29 ianuarie 2016. 558 din 29 ianuarie 2016

privind Procedura de publicare a listelor
debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale
restante, precum și cuantumul acestor
obligaţii (MO nr. 78 din 3 februarie 2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 123 din 28 ianuarie 2016. 123 din 28 ianuarie 2016. 123 din 28 ianuarie 2016. 123 din 28 ianuarie 2016. 123 din 28 ianuarie 2016

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. 81 din 4
februarie 2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 560 din 29 ianuarie 2016. 560 din 29 ianuarie 2016. 560 din 29 ianuarie 2016. 560 din 29 ianuarie 2016. 560 din 29 ianuarie 2016

pentru aprobarea Procedurii de
administrare și monitorizare a
contribuabililor mijlocii și pentru
modificarea unor prevederi referitoare la
activitatea de administrare a
contribuabililor mijlocii (MO nr. 83 din 4
februarie 2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 101 din 22 ianuarie 2016. 101 din 22 ianuarie 2016. 101 din 22 ianuarie 2016. 101 din 22 ianuarie 2016. 101 din 22 ianuarie 2016

pentru aprobarea Normelor privind
restituirea taxei pe valoarea adăugată
cumpărătorilor, persoane fizice, care nu
sunt stabiliţi în Uniunea Europeană (MO
nr. 87 din 5 februarie 2016)

·ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 531 din 28 ianuarie 2016. 531 din 28 ianuarie 2016. 531 din 28 ianuarie 2016. 531 din 28 ianuarie 2016. 531 din 28 ianuarie 2016

privind impozitele, contribuţiile și alte sume
reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc
de contribuabili într-un cont unic (MO nr.
89 din 5 februarie 2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 521 din 26 ianuarie 2016. 521 din 26 ianuarie 2016. 521 din 26 ianuarie 2016. 521 din 26 ianuarie 2016. 521 din 26 ianuarie 2016

pentru aprobarea Procedurii de înregistrare
în scopuri de taxă pe valoarea adăugată,
potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a)
sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, și pentru aprobarea modelului
și conţinutului unui formular (MO nr. 91
din 8 februarie 2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 588 din 1 februarie 2016. 588 din 1 februarie 2016. 588 din 1 februarie 2016. 588 din 1 februarie 2016. 588 din 1 februarie 2016

pentru aprobarea modelului și conţinutului
formularului (300) “Decont de taxă pe
valoarea adăugată” (MO nr. 93 din 8
februarie 2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 587 din 1 februarie 2016. 587 din 1 februarie 2016. 587 din 1 februarie 2016. 587 din 1 februarie 2016. 587 din 1 februarie 2016

pentru aprobarea modelului și conţinutului
formularelor utilizate pentru declararea
impozitelor și taxelor cu regim de stabilire
prin autoimpunere sau reţinere la sursă
(MO nr. 94 din 8 februarie 2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 591 din 3 februarie 2016. 591 din 3 februarie 2016. 591 din 3 februarie 2016. 591 din 3 februarie 2016. 591 din 3 februarie 2016

pentru aprobarea modelului și conţinutului
formularului (390 VIES) “Declaraţie
recapitulativă privind livrările/achiziţiile/
prestările intracomunitare” (MO nr. 94 din
8 februarie 2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 102 din 22 ianuarie 2016. 102 din 22 ianuarie 2016. 102 din 22 ianuarie 2016. 102 din 22 ianuarie 2016. 102 din 22 ianuarie 2016

pentru aprobarea Instrucţiunilor de
aplicare a măsurilor de simplificare în
domeniul taxei pe valoarea adăugată privind
operaţiunile pluripartite din Uniunea
Europeană, legate de lucrări asupra
bunurilor mobile corporale, și a
Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de
simplificare în domeniul taxei pe valoarea
adăugată privind retururile de bunuri în
spaţiul Uniunii Europene și tratamentul
fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada
de garanţie și postgaranţie (MO nr. 96 din 9
februarie 2016)
� HOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nr. 47 din 3 februarie. 47 din 3 februarie. 47 din 3 februarie. 47 din 3 februarie. 47 din 3 februarie

2016 2016 2016 2016 2016 pentru modificarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1/2016 (MO nr. 100 din 9
februarie 2016)

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 143 din 28 ianuarie 2016. 143 din 28 ianuarie 2016. 143 din 28 ianuarie 2016. 143 din 28 ianuarie 2016. 143 din 28 ianuarie 2016
privind modificarea Ordinului ministrului
muncii, familiei, protecţiei sociale și
persoanelor vârstnice nr. 594/2013 pentru
aprobarea Listei standardelor române care
adoptă standardele europene armonizate
referitoare la echipamentele individuale de
protecţie (MO nr. 101 din 10 februarie 2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 103 din 22 ianuarie 2016. 103 din 22 ianuarie 2016. 103 din 22 ianuarie 2016. 103 din 22 ianuarie 2016. 103 din 22 ianuarie 2016

privind aprobarea Instrucţiunilor de
aplicare a scutirii de taxă pe valoarea
adăugată pentru operaţiunile prevăzute la
art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) și
art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal (MO  nr. 106 din 11 februarie 2016)
� HOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nr. 66 din 10 februarie. 66 din 10 februarie. 66 din 10 februarie. 66 din 10 februarie. 66 din 10 februarie

2016 2016 2016 2016 2016 privind modificarea și completarea
Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru
aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziţie publică din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/
2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice și a
contractelor de concesiune de servicii (MO
nr. 115 din 15 februarie 2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 144 din 9 februarie 2016. 144 din 9 februarie 2016. 144 din 9 februarie 2016. 144 din 9 februarie 2016. 144 din 9 februarie 2016

privind aprobarea unor formulare tipizate
pentru activitatea de colectare a impozitelor
și taxelor locale, precum și a altor venituri
ale bugetelor locale de către organele fiscale
locale, și pentru modificarea și completarea
Ordinului viceprim-ministrului, ministrul
dezvoltării regionale și administraţiei
publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea
unor formulare tipizate pentru activitatea
de stabilire a impozitelor și taxelor locale
de către organele fiscale locale (MO nr. 124
din 17 februarie 2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 631 din 9 februarie 2016. 631 din 9 februarie 2016. 631 din 9 februarie 2016. 631 din 9 februarie 2016. 631 din 9 februarie 2016

pentru aprobarea modelului și conţinutului
unor formulare de înregistrare/anulare a
înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea
adăugată (MO nr. 131 din 19 februarie 2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 726 din 17 februarie 2016. 726 din 17 februarie 2016. 726 din 17 februarie 2016. 726 din 17 februarie 2016. 726 din 17 februarie 2016

pentru aprobarea modelului și conţinutului
formularului (012) “Notificare privind

Continuare în pag. a 12-a
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modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a
impozitului pe profit” (MO nr. 136 din 22 februarie 2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 793 din 19 februarie 2016 . 793 din 19 februarie 2016 . 793 din 19 februarie 2016 . 793 din 19 februarie 2016 . 793 din 19 februarie 2016 pentru aprobarea

modelului și conţinutului formularului (307) “Declaraţie privind
sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea
taxei pe valoarea adăugată” (MO nr. 146 din 25 februarie 2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 221 din 15 februarie 2016 . 221 din 15 februarie 2016 . 221 din 15 februarie 2016 . 221 din 15 februarie 2016 . 221 din 15 februarie 2016 pentru aprobarea

configuraţiei Codului de accize și a Nomenclatorului codurilor de
produse accizabile armonizate (MO nr. 147 din 25 februarie 2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 727 din 17 februarie 2016 . 727 din 17 februarie 2016 . 727 din 17 februarie 2016 . 727 din 17 februarie 2016 . 727 din 17 februarie 2016 pentru aprobarea

Procedurii de organizare și funcţionare a Registrului operatorilor
intracomunitari, precum și pentru aprobarea modelului și
conţinutului unor formulare (MO nr. 150 din 26 februarie 2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 767 din 19 februarie 2016 . 767 din 19 februarie 2016 . 767 din 19 februarie 2016 . 767 din 19 februarie 2016 . 767 din 19 februarie 2016 privind condiţiile de

delegare a competenţei altui organ de inspecţie fiscală pentru
efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscal (MO nr. 150 din 26
februarie 2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 794 din 19 februarie 2016 . 794 din 19 februarie 2016 . 794 din 19 februarie 2016 . 794 din 19 februarie 2016 . 794 din 19 februarie 2016 privind modificarea și

completarea Ordinului președintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor
competenţe speciale ale organului fiscal central (MO nr. 150 din 26
februarie 2016)
� HOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nr. 111 din 24 februarie 2016 . 111 din 24 februarie 2016 . 111 din 24 februarie 2016 . 111 din 24 februarie 2016 . 111 din 24 februarie 2016 pentru aprobarea

Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea
jocurilor de noroc și pentru modificarea și completarea Hotărârii
Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea și funcţionarea
Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, pentru modificarea
Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 77/2009 și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009
privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (MO nr. 151
din 26 februarie 2016)
� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) . 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) . 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) . 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) . 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea

concurenţei*) (MO nr. 153 din 29 februarie 2016 )

CERERI

AUSTRIA

� Firma oferă servicii de tip EMS
(Electronics Manufacturing Services).
Solicită cooperare cu firmă românească de
profil similar pentru externalizarea unora
dintre comenzi (5892)

EGIPT

� Producător, oferă la export orez alb.
(5894)

IRLANDA

� Dorește importul produselor destinate
controlului și dirijării traficului, menţionate
mai jos:

- Panouri rutiere reflectorizante pentru
reglementarea și siguranţa traficului rutier,
avertizare lucrări construcţii și reparaţii, din
tablă de oţel galvanizat, aluminiu, plastic

- Separatoare din plastic pentru sensuri
de circulaţie (umplute cu apă), garduri de
protecţie din plastic, conuri plastic/ cauciuc
pentru drumuri dimensiuni 45, 60, 75, 100

cm, bariere din plastic pentru pietoni cu
elemente de asamblare și fixare, rampe din
cauciuc pentru controlul vitezei
autovehiculelor (înălţime 50 mm și 75 mm)
cu elemente de fixare, stâlpi plastic 1 m
înălţime, în culori alb-roșu, elastici, cu
elemente fixare, covoare și panouri din
plastic anti-alunecare pentru pasaje sau
platforme de construcţii

- Ţeavă oţel galvanizată diametru 76 mm
sau 89 mm. Parapete metalice pentru
separarea traficului din ţeavă și tablă, bariere
metalice din ţeavă galvanizată. (5885)
� Propunere de cooperare cu parteneri

români în domeniul design-ului industrial
hi-tech, sistemelor de fabricaţie și inspecţie
pentru sectoarele: medical, electronic,
semi-conductoare, farmaceutic și industria
alimentară (5886)
� Import tr icouri pentru sport

performanţă personalizate conform design-
ului și brand-ului clientului pentru sporturi
de performanţă în echipă (5887)

MAREA BRITANIE

� Solicită îmbrăcăminte mil itară,

rucsaci militari, veste antiglonţ, alte
articole (5893)

OLANDA

� Cerere de ofertă-producţie si export
genţi din material textil, sub brandul firmei
olandeze, conform modelelor existente pe
pagina web. Se caută numai producători
din România (cunoscatori de limba engleză),
care au capacitate producţie și export în
Olanda. (5888)

QATAR

� Solicită produse alimentare diverse
și sucuri. Compania este înfiinţată în 1963.
Distribuitor pentru 78% din piaţa qatareză
de produse alimentare, atât pentru
angrosiști cât și pentru hypermarketuri:
Carrefour, Monoprix, Geant, etc (5895)

SPANIA

� Firma caută furnizor pentru 3.000
tone porumb alimentar prajit sau porumb
alimentar natural. (5889)

SUEDIA

� Solicită încălţăminte sport (5890)
� Solicită suporturi șerveţele realizate

din lemn sau aluminiu (5891)


