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Rivulus Dominarum®

cea mai mare expoziţie din
Maramureș

Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș a organizat expoziţia de bunuri
de larg consum RIVULUS DOMINARUM, în
perioada 23-25 septembrie 2016, la Centrul
de Instruire si Marketing din Baia Mare, Aleea
Expoziţiei nr 5.

Expoziţia ajunsă la ediţia a XXIV-a, a
promovat pe parcursul anilor mii de firme
expozante și sute de mii de vizitatori i-au trecut
pragul. Anul acesta expoziţia a fost vizitată de
peste 4000 de vizitatori aceștia putând vedea
și cumpăra produse de la 60 de firme din
Arad, Bihor, București, Constanţa, Cluj,
Maramureș, Sălaj, Satu Mare, Sibiu și Timiș
care au prezentat produse și servicii din
următoarele domenii:

- Saltele din burete cu sau fără spumă memory
- Perne Hypoallergenice
- Mobilă din MDF și PAL melaminat
- Tâmplărie termoizolantă

- Soluţii de iluminat
- Produse moderne de filtrare a apei
- Servicii bancare
- Sisteme de încălzire cu panouri solare
- Sisteme fotovoltaice
- Echipamente pentru eficientizare energetică
- Materiale de construcţii - lacuri, vopsele, diluanţi
- Scule, utilaje și motounelte
- Hrană pentru animale
- Rochii, taioare, pantaloni fuste, jachete, paltoane
- Sacouri, pantaloni, cămăși și jachete

pentru bărbaţi
- Încălţăminte de sezon, cizme, ghete,

pantofi cu toc
- Genţi și poșete unicat
- Bijuterii handmade
- Produse Certificate BIO
- Produse alimentare din „Cămara Bunicii”
- Sucuri naturale
- Produse din sare de Himalaya și de Praid

Pentru a VI-a oară în Baia Mare s-a
organizat SALONUL OUTLET EXPO la care
au participat producătorii și comercianţii care
doresc să-și transforme stocurile în bani.

Ca o continuare a colaborării, împreună cu
Lyoness România am organizat ediţia a III-a
a Salonului Lyoness. În cadrul programului
de acţiuni conexe Lyoness România având și
câteva prezentări a “Programului de fidelizare
Lyoness”.

Având în vedere succesul din acest an, am
programat ca ediţia din anul viitor să fie
extinsă cu o zi astfel, aceasta a fost
programată în Calendarul Naţional a
Târgurilor în perioada 28 septembrie - 1
octombrie 2017.

Firmele participante la această ediţie au fost:
� 4 Brands SRL - Producător de saltele -

din Maramureș
� Amirs Best Shopping  - Produse

casnice - din Bihor
� Art Salin 2013 SRL-D -

Produse din sare de Himalaya
și sare de Praid - din Satu Mare
� Banca Comercială

Română - Servicii bancare - din
Maramureș
� Bricolage  -

Reprezentant Husqvarna în
Baia Mare - din Baia Mare
� Bronko Serv SRL  -

Comercializează haine de
bărbaţi - din Maramureș

� Bulibia - Comercializează haine de
damă - din Maramureș
� C.A.N. 2000 Trading SRL - producător

hrană animale - din București
� Casa Asig  - Asigurări, Broker de

asigurare - din Baia Mare
� Casa Bunii - Consultanţă imobiliară -

din Cluj Napoca
� Centrul de Inovare și Dezvoltare

Durabilă  - Produse Promoţionale - din
Maramureș
� Confstar SA - Producător de haine de

damă și bărbaţi - din Maramureș
� Coramet Import Export SRL  -

Producător și distribuitor de lacuri și vopsele  -
din Maramureș
� Culture You Life - Poșete și gentuţe

lucrate manual din materiale reciclabile - din
Bihor
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IT în România
și Maramureș
- scurt istoric -

Partea a II-a

Potrivit datelor Institutului Naţional de
Statistică, în anul 2010, în România,
lucrau 115.800 de specialiști în domeniul
IT&C, având în medie un salariu brut
anual de 9.130 euro. Astfel, pentru o
poziţie de programator junior, salariul
minim se situa în jurul sumei de 600 euro/
lună. Un programator senior cu un nivel
dezvoltat al competenţelor tehnice putea
câștiga între 1.500 și 1.800 euro/lună. În
același an salariul minim al unui softist
era în jur de 3.000 lei faţă de 700 lei cu
șase ani în urmă. În anul 2015, aproximativ
7.000 de tineri au ieșit de pe băncile
facultăţilor cu profil de IT din România,
număr de candidaţi care „se împarte”
între firmele tradiţionale de IT, cele de
video gaming și cele care au
departamente specializate de IT.

Acum se stabilește și top-ul primelor
10 cele mai bune universităţi care produc
specialiști IT în România și anume: 1.
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; 2.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Iași; 3. Academia de Studii Economice din
București; 4. Universitatea „Babeș-
Bolyai” din Cluj-Napoca; 5. Universitatea
Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași; 6.
Universitatea „Politehnica” din Timișoara;
7. Universitatea „Politehnica” din
București; 8. Universitatea din București;
9. Universitatea „Transilvania” din
Brașov; 10. Universitatea din Pitești.

În 2014, România se baza pe o piaţă de
software și servicii în IT în care lucrau
80.000 de programatori sau ingineri de
software și în care afacerile se ridicau la
circa un miliard de euro.



HERMES CONTACT2

Urmare din pag. 1

IT în România și Maramureș
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Cifrele industriei IT&C, raportate la
economia românească și rezultate din
statisticile publice prezentate de INS,
sunt:
� 6% a fost ponderea în PIB a industriei

serviciilor IT&C în 2014;
� 0,6% a fost aportul adus de industria

IT&C la creșterea economică de anul trecut
(care a fost în total de 2,9%); pentru prima
dată, în anul 2014 IT-ul a contat mai mult în
creșterea economică decât agricultura sau
construcţiile;
� 100.000 de locuri de muncă a creat

industria IT&C în România până în prezent;
� 940 de euro net pe lună este salariul

mediu în industria IT, de 2,3 ori mai mare
decât valoarea salariului mediu net pe
economie;
� 7.000 de absolvenţi de facultăţi cu

profil IT ies anual în câmpul muncii, dar
necesarul din piaţă este mult mai mare;
� 1,4 miliarde de euro a fost valoarea

exporturilor de servicii IT din România în 2013,
anul în care, pentru prima dată, exportul de
servicii IT a depășit turismul și s-a clasat pe
locul doi în topul domeniilor exportatoare de
servicii. În total, România a exportat servicii
de 10,3 mld. euro în 2013;
� Locul 1 în lume îl ocupă România la

viteza de descărcare a datelor de pe Internet
(2013).

În ceea ce privește veteranii industriei din
anii ’90 (Siveco, TotalSoft, Softwin ș.a.),
profitând de numărul mare de contracte cu
statul, s-au transformat în fabrici de
programatori cu sute sau mii de angajati și
cu cifre de afaceri de zeci de milioane de
euro sau dolari. Tot acum și marile
multinaţionale de soft, care au jucat rolul de
integratori, cum sunt IBM, Oracle, au inceput
să încheiei contracte dezvoltate cu statul
român, licitând individual sau în consorţiu,
depinde de interesul lor și de cum îndeplineau
condiţiile de eligibilitate. Alături de aceștia
au apărut integratorii mai micuţi: S&T,
Romsys, Omnilogic, Intrarom.

Evoluţia IT din România a ajuns în zilele
curente să constituie problema numărul unu
pentru și împreună cu dezvoltarea economiei
pe un trend crescător de eficienţă,
influenţându-se reciproc.

Gradul de dezvoltare a IT în România a
devenit o preocupare de analize majore
pentru presa de specialitate din domeniu din
ţările avansate. Iată ce semnala Les Echos,

renumitul cotidian francez de informaţii
economice și financiare în acest an, punându-
și o întrebare:

„Care este ţara cu cel mai rapid internet
din Uniunea Europeană și al zecelea cel mai
rapid din lume?

La care tot el răspunde: Cu o viteză maximă
a serviciilor de internet de 73,6 Mbs în al
patrulea trimestru din anul 2015, serviciile
de internet din România le depășesc pe cele
din SUA sau Franţa, conform datelor publicate
de compania americană de tehnologie
Akamai. România a reușit să atragă în ultimii
ani companii specializate în noile tehnologii
ale informaţiei și comunicaţiilor, astfel că ţara
are șanse să devină un Silicon Valley al
Europei. În cinci ani de zile Bucureștiul a atras
peste 170 de start-up-uri, iar capitala
României este, din ce în ce mai mult, locul de
naștere al unor companii locale hi-tech.

Ultimii cinci ani au marcat o expansiune
puternică a marilor companii de soft și de
servicii de IT, care este reflectată în special
de creșterea numărului de angajaţi.

Spre exemplu, cei mai mari 15 angajatori
din acest segment aveau anul trecut peste
23.400 de oameni, faţă de doar 9.169 în 2010,
conform informaţiilor din bilanţurile depuse
la Finanţe.

Doar americanii de la Oracle, unul dintre
cei mai mari jucători din industria globală de
soft, au recrutat peste 1.500 de oameni în
perioada amintită”.

Răspunsul la probleme ridicate de Les
Echos l-a dat președintele ANIS, care afirmă
că, „dacă România va deveni un

Silicon Valley al Europei ar fi nevoie de
un întreg ecosistem care să susţină crearea
de produse românești în industria de
software – și nu este doar o chestiune de
măsuri la nivel guvernamental. Sigur, acestea
sunt importante, pentru că reglementează
cadrul fiscal și juridic în care start-up-urile
să se poată înfiinţa cu ușurinţă, să aibă o
viaţă mai ușoară (în termeni de taxe fie
pentru companie, fie pentru angajaţi), măcar
la începutul activităţii lor.

În plus, trebuie îndeplinite simultan o serie
de alte condiţii – de la adaptarea curiculei
sistemului de învăţământ, la scheme de
finanţare și acces la o piaţă unică pentru
validarea modelului de business. 

Este nevoie în primul rând de orientarea și
deschiderea sistemului de educaţie către zona
antreprenorială - atât pentru pregătirea de
specialiști de produs și de manageri în

businessul de tehnologie, care să aibă o
abordare strategică și nu doar una de
execuţie, cât și prin generarea efectivă de
inovaţie, în colaborare cu industria.

Instrumentele de finanţare sunt
primordiale pentru dezvoltarea start-up-urilor
și a companiilor, indiferent de mărimea lor,
acestea având nevoie de mai multe opţiuni
de finanţare cu diferite grade de risc, precum
și de programe de suport în care start-up-
urile să își valideze ideile și să aibă acces la
mentorat din partea unor oameni de business
cu experienţă. Piaţa românească este însă
mică, cu o putere de cumpărare scăzută, astfel
că, pentru a-și extinde afacerile, firmele
românești sunt nevoite să se dezvolte în
străinătate.

Nu în ultimul rând este nevoie de acces la
o piaţă semnificativă, unică, conform
conceptului Digital Single Market, promovat
la nivel european, tocmai pentru a susţine
formule de validare a produsului într-o piaţă
relevantă în raport cu cea globală, care ar
asigura un start comparabil cu companiile și
start-up-urile de pe continentul american“.

*  *   *
În anii 1975-1980, judeţul Maramureș a

cunoscut începuturile IT&C, prin nașterea și
dezvoltarea activităţilor desfășurate în
Centrele Teritoriale de Calcul și Oficiile de
Calcul ale marilor întreprinderi de stat.

Configuraţia și tipul echipamentelor de
lucru din aceea perioadă, erau destinate
prelucrării automate a datelor în domeniul
financiar, aprovizionare, desfacere și evidenţa
personalului. Programele informatice de lucru
erau specializate și standardizate la nivel de
judeţ sau de centralele industriale, atât
pentru instituţii, cât și pentru întreprinderile
cu o economie dezvoltată.

În anii 1992-1993, aveam primii absolvenţi
în domeniul IT de nivel mediu și universitar
care lucrau în cadrul întreprinderilor de stat
sau firmelor private de sine stătătoare,
deoarece Centrele Teritoriale de Calcul își
încheiaseră activitatea.

În sectorul societăţilor comerciale private,
apar primele firme ce comercializează
aparatură și instalaţii în domeniul
comunicaţiilor, ale telefoniei și centralelor
telefonice performante, echipamentelor de
comunicare rapidă și mobilă.

De asemenea, apar și primele societăţi
comerciale mici în IT, cu 1 până la 3 salariaţi,
care înainte lucraseră în domeniu informatic
în cadrul instituţiilor mai sus amintite.

La începutul anilor 2000, cele mai
dezvoltate firme erau cele ce comercializau:

Continuare în pag. a  3-a
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� Dacmal - Produse de filtrare a apei, încălzire modernă etc. - din Oradea
� Dely Style SRL - Confecţii damă - din Ilfov
� Deny Cris - Magazin de produse de îmbrăcăminte - din Zalău
� Evibeco Fin SRL - Produse certificate BIO pentru sănătatea ta -

din Maramureș
� Florăria Dana - florărie - din Maramureș
� Gamuza - Producător poșete unicat din piele - din Sibiu
� Hagero - Producător de sucuri Passion Juice - din Maramureș
� Hotel Magus - Hotel restaurant - din Baia Mare
� Icosil Com SRL - Producător de încălţăminte - din Suceava
� Isopescu Gheorghe - Producător de încălţăminte - din Suceava
� La Femme Coquette SRL - Confecţii de damă - din Constanţa
� Lese Nicoleta - Îmbrăcăminte, genţi, accesorii handmade - din

Maramureș
� Lodenfrey Romserv SRL - Producător haine bărbaţi - din Bihor
� Magazinul fermierului - Magazin de produse agricole - din

Baia Mare
� MB Europa - Asigurări, Broker de asigurare - din Satu Mare
� Monplast - Materiale de construcţii, feronerie, lavabile, vopsele

Rivulus
Dominarum®

cea mai mare expoziţie
din Maramureș
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- din Baia Mare
� MTP Lines - Geamuri Termopan, profile - din Baia Mare
� Neomed SRL - Produse pentru îngrijirea sănătăţii - din Bihor
� Nordex - Utilaje, scule electrice, motounelte - din Baia Mare
� Now Primus Trans SRL - Produse pentru cadouri - din Maramureș
� Restart Energy - Furnizor de Energie electrică și gaz - din Timișoara
� Richard Shoes SRL - Încălţăminte - din Suceava
� Rogojan Călin - Încălţăminte - din Arad
� Rolorand - Uși de Garaj și Porţi Automate - din Cluj

� Salamandra Plus - Producător de produse alimentare - din Maramureș
� Simfony Café - Cafenea în Gold Plazza - din Baia Mare
� Sirtur SRL - Bijuterii cu cristale Swarovschi  - din Maramureș
� Solarcenter Renerg SRL - Distribuitor panouri fotovoltaice  -

din Maramureș
� Studio New Design - Producător și comercializare mobilier,

pentru casă, birouri alte destinaţii - din Oradea
� Termodecor SRL - Distribuitor de șeminee - din Maramureș
� Total Group - Producător confecţii textile - din Cluj
� Trinom - Producător mobilă de tradiţie - din Maramureș
� Vasile Cătălin - Marochinărie - din Teleorman
� Vivorum Farmvet - Distribuţie hrană și suplimente nutritive

veterinare - din Arad
� Welthaus - Tâmplărie PVC, aluminiu - din Zalău
� Roman Floare - Meșter popular - Dantelă frivolite, zgărdane   -

din Maramureș
� Groza Ștefan - Meșter popular - sculptură - din Maramureș
� Giurgiu Marin - Fotografie 3600 - din Maramureș
� Szilaghi Stela - Producător de săpun handmade - din Maramureș
Așteptăm pe toţi cei interesaţi să se alăture firmelor care încă din

setembrie 2016, s-au înscris pentru ediţia a XXV-a aniversară.
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IT în România
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telefoane, centrale telefonice, aparate de
transmisie internet, satisfăcând astfel,
cerinţele și problemele utilizatorilor, prin
acordarea de consultanţă și soluţii optime,
toate legate de echipamentele de calcul –
hardware.

Tot în acești ani apar societăţi IT în domeniu
dezvoltării, producerii, furnizării de programe
informatice nespecializate sau

nestandardizate, realizate în conformitate cu
cerinţele clienţilor, care în marea lor
majoritate, erau companii mari și foarte mari,
provenite din fostele firme de stat.

O altă preocupare a începătorilor în
domeniu a costituit-o prelucrarea informatică
a datelor, care constă în activităţi legate de
bazele de date, puse într-o anumită ordine,
privind metode de căutare on-line sau acces
direct pentru utilizatori.

Pe măsură ce activităţile economice se
dezvoltau, activităţile legate de comunicarea
on-line, de transmisia de informaţii tehnice,
de execuţie și control, evoluau în aceeași
proporţie aritmică.

Apare preocuparea pentru realizarea de
portaluri de promovare și marketing, de
constituire web, dezvoltând astfel, sisteme

de software adecvate prin dezvoltarea
activităţilor de editare.

Tot în acest context se dezvoltă și
activităţile de consultanţă în tehnologia
informaţiei, în care sunt incluse planificarea
și proiectarea sistemelor de calculatoare ce
integrează hardware, software și tehnologiile
de informaţii.

De fapt, ne aflăm în perioada anilor 2000
care a continuat până în prezent.

Câteva date statistice ne demonstrează
gradul de dezvoltare numerică și financiară a
companiilor din domeniul IT în judeţul nostru.

Această perioadă a domeniului IT a
cunoscut 2 revizii ale CAEN: revizia 1 valabilă
între 01 ianuarie 2003 și 01 ianuarie 2008 și

Continuare în pag. a  4-a
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revizia a doua intrată în vigoare la 01 ianuarie
2008 și valabilă până în zilele noastre.

Cele două revizii au avut ca misiune
ordonarea și clarificarea activităţilor de
consultanţă, editare de produse noi de
software, de activităţi de management, de
prelucrare a datelor și administrării paginilor
web, de gestiune și exploatarea portalurilor
și de editare a unor produse moderne de
calculatoare, hardware și produse software.

În anii 2002 funcţionau 70 de companii, cu
o cifră de afaceri de 41 milioane de lei vechi,
cu un profit brut de 8,2 milioane de lei vechi
și în care lucrau 143 de salariaţi.  Cea mai
mare dezvoltare a activităţilor se manifestă
în consultanţă în domeniul echipamentelor
de calcul și editarea de programe
nespecializate.

Anul 2010 arată o creștere de peste două
ori a numărului de firme, la 176 și care
realizau o cifră de afaceri de peste 44 de
milioane de lei, cu un profit brut mai mare de
3 milioane de lei și cu 451 de salariaţi angajaţi.
Dintre aceste 176 de firme cele care realizează
activităţi de software la comandă – software
orientat spre client, reprezintă cifra de 39%
din total lor, realizând o cifră de afaceri de
peste 15 milioane de lei, cu 189 de salariaţi.
Apar în această perioadă firme mari, cu cifre
de afaceri între 9 milioane de lei și cu 31 de
salariaţi și 900 mii lei și cu 3 până la 5 salariaţi.

Anul 2015 manifestă o creștere numerică
a firmelor la 187, dar cu specializări dezvoltate,
cu valori adăugate crescute, astfel că acestea,
împreună, realizează o cifră de afaceri de
peste 104 milioane de lei, cu un profit brut de
19 milioane de lei, realizate cu 629 de
salariaţi.

Își menţin rolul de lider firmele care
realizează software la comandă (orientat spre
client), ce reprezintă 44% din total societăţi,
urmate de firmele din domeniul prelucrării
datelor, administrarea paginilor web și
activităţi conexe, reprezentând 20% din total
și firmele din domeniul altor activităţi de
servicii privind tehnologia informaţiei,
reprezentând 15%. Cumulate, cele trei tipuri
de firme reprezintă 78% din numărul
societăţilor comerciale, cu o cifră de afaceri
de 54,6 milioane de lei (53%) și cu 342 de
salariaţi.

Activităţile din anul 2015, conform Rev_2

CAEN se concentrau pe activităţi de scriere
de programe, modificare, testare și asistenţă
privind produsele de software la comandă.
În acest caz scrierile de programe urmăreau
și respectau indicaţiile utilizatorilor.

O altă grupă o formau firmele care au
dezvoltat activitatea de prelucrare a  datelor,
de administrare a paginii web, de prelucrare
a automată a datelor și de executarea
funcţiunilor adecvate. Cea de-a treia grupare
a firmelor IT o formau cele care se ocupă de
consultanţa în tehnologia informaţiei. Ele au
modernizat și diversificat activităţile din
sectorul hard și software la nivelul cerinţelor
pieţei europene și nu numai.

*  *   *
În a doua parte a deceniului al II-lea al

secoului XXI, învăţământul preuniversitar s-
a orientat pe diversificarea domeniilor de
pregătire a elevilor în activităţi cerute pe
piaţă, mai ales în domeniul tehnologiei
informaţiei și comunicării.

Astfel că, din totalul celor 45 de colegii și
licee din judeţul Maramureș, 3 colegii și licee
la început și apoi în creștere la 11, au înfiinţat
clase cu profil matematică-informatică, în
limba română sau limba engleză și profil
informatică intensiv. Dintre acestea amintim:
Colegiul Naţional „Gheorghe Șincai” Baia
Mare, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia
Mare, Liceul „Dragoș Vodă” Sighetu
Marmaţiei, Liceul Pedagogic Sighetu
Marmaţiei, Liceul „Petru Rareș” Târgu Lăpuș.

Acestea pot asigura anual un număr de câte
50 de absolvenţi, cele din Baia Mare și câte
25 de absolvenţi celelalte.

De reţinut: au fost încheiate contracte cu
firmele de profil, care prevedeau ca elevilor
din clasele a XII-a să li se propună teme care
să soluţioneze unele din cerinţele și
necesităţile dezvoltării acestora. Cu această
ocazie s-a creat o comunicare directă între
firme și viitorii salariaţi, unii elevi fiind chiar
remuneraţi în part-time.

Alţi absolvenţi s-au îndreptat spre Centrul
universitar Cluj Napoca, mai ales spre
Universitatea „Babes Bolyai” Cluj Napoca și
Universitatea Tehnică Cluj Napoca, devenind
studenţi, cu angajamente la diferite firme de
profil, încă din anul I.

Această înţelegere a avut un efect pozitiv
pentru firme, dar unul negativ pentru viitorul
acestor angajaţi, care au devenit salariaţi în
detrimentul continuării studiilor.

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” din Baia
Mare, încă de la începutul anilor 2000 și-a
profilat o parte dintre elevii claselor a IX-a –
a XII-a pentru tehnologia aparaturii de calcul
– hard, devenind furnizori de servicii în
numele școlii sau  rămânând cu contracte de

muncă ori de colaborare.
În domeniul universitar, dintre universităţile

care-și desfășoară activitatea în Baia Mare,
Centrul Universitar Nord, aparţinând
Universităţii Tehnice Cluj Napoca s-a orientat
pentru pregătirea în domeniul IT a viitorilor
absolvenţi.

Astfel, Facultatea de Inginerie a înfiinţat
specializarea „Calculatoare și Tehnologia
informaţiei”, iar Facultatea de Știinţe, prin
specilizarea „Matematică – Informatică”,
pregătește absolvenţi în vederea profesării
ca și cadre didactice - profesori în IT, cu
predilecţie pentru operator și programare
software. Prima asigură pieţei 33 de
absolvenţi, iar a doua 29 de absolvenţi.
Universităţile dispun și de cursuri de masterat
și doctorat în domeniul matematicii și al
informaticii.

Problema care preocupă firmele din
domeniu din judeţul Maramureș, în general
și din Baia Mare în special, este că, după o
perioadă de acomodare cu cerinţele teoretice
și practice în domeniu a noilor absolvenţi,
aceștia pleacă în toate zările, cu predilecţie
în Cluj Napoca și în Timișoara, iar vorbitorii
de limbi străine pleacă în afara ţării. Cauza
exodului: salarii incomparabil mai mari decât
cele din Maramureș și  Baia Mare.

O recomandare pentru Inspectoratul Școlar
Maramureș este de a extinde clasele de
informatică intensiv și matematică-
informatică la toate cele 45 de colegii și licee
din judeţul Maramureș. Această extindere ar
asigura creșterea numărului de absolvenţi în
informatică, cu cunoștinţe minimale, dar
suficiente, în domeniul operatorilor de
informatică, care poata sigura necesarul de
salariaţi din mediul rural sau din
microîntreprinderi și întreprideri mici.

Nu este de neglijat înfiinţarea formei de
învăţământ postiliceal, cu durata de unu până
la trei ani, care să pregătească absolvenţii
din sistemul preuniversitar din colegiile și
liceele care nu au profilul matematică-
informatică, ci numai matematică. Aceasta
ar asigura o creștere substanţială, în timp
scurt de 1-3 ani, de categorii de operatori în
IT, care se pot bucura de salarii de 400-600
de euro ca începători și ar da posibilitatea
celor cu pregătire îndelungată, mai ales a
inginerilor, să ocupe posturi la nivelul
pregătirii și experienţei lor.

Tragem speranţa că rândurile acestea,
publicate și difuzate pe www.ccimm.ro ajung
și la conducerile celor două universităţi, dar
și la Inspectoratul Școlar Maramureș și se
vor lua măsuri organizatorice și
administrative, ca în anii următori să avem
absolvenţi în toate liceele și în toate
universităţile din judeţ.
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

O nouă serie de absolvenţi a cursului de
PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII/ REAUTORIZĂRII

ELECTRICIENILOR (Gradul I, II și III)
CCI Maramureș este autorizată de către Autoritatea

Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) să
organizeze cursuri de pregătire teoretică în domeniul
instalaţiilor electrice. La Sala Polivalentă a CCI Maramureș s-a
desfășurat o nouă serie de curs de pregătire teoretică a electricienilor
după următorul program:

• în perioada 19 - 23.09.2016 și 26 - 29.09.2016, între orele 16,00 și
20,00 pentru Electricieni care își propun să sustina examenul de
autorizare ANRE (36 ore);

• în perioada 19 - 23.09.2016 între orele 16,00 și 20,00 pentru Electricieni
care doresc prelungirea valabilitatii autorizatiei ANRE (20 ore).

Obiectivul cursului a fost de a completa și actualiza
cunoștinţele de specialitate, cunoștinţele în domeniul
legislativ, al regulamentelor și al normativelor specifice.
Programa cursului a fost realizată cu respectarea tematicii și a
bibliografiei pentru examenul de autorizare/reautorizare a
electricienilor, în conformitate cu art. 25, aliniatul 2 și 3 si art 37, din
Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de
proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum și a experţilor
tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice,
aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 11 din 13 martie 2013.
Menţionam că in conformitate cu prevederile art. 14 din regulamentul
in vigoare „Autorizarea electricienilor care desfășoară activităţi de
proiectare/ executare/ verificare a instalaţiilor electrice se face:

a) pe bază de Examen, în conformitate cu prevederile Anexei 3 a

Regulamentului, la obţinerea legitimaţiei iniţiale pentru un tip/grad
de autorizare, precum și la trecerea la un grad/tip superior sau diferit,
sau

b) fără Examen, pe baza unui dosar întocmit în conformitate cu
prevederile art. 15, respectiv art. 17 din Regulament.

La dosarul pentru înscrierea la examenul de autorizare sau pentru
reautorizare, prelungirea valabilităţii calităţii de Electrician Autorizat,
pentru același grad/tip de autorizare este necesara anexarea unui
Document care atestă absolvirea unui curs de pregătire teoretică
în domeniul instalaţiilor electrice, având o durată de minim 20 ore.
conform art. 25 și art. 37  din Regulamentul pentru autorizarea
electricienilor in vigoare. În urma evaluării și testării cunoștinţelor,
conform reglementărilor ANRE, toţi participanţii au obţinut
certificatele de absolvire necesare completării dosarelor la
ANRE.

Pentru sesiunea de examene a ANRE din primăvara anului
2017 vom lansa o nouă serie de cursuri în luna ianuarie 2017,
după stabilirea de către ANRE a programului privind examenul
de autorizare a electricienilor și de prelungire a valabilităţii calităţii
de electrician autorizat.

Informaţii suplimentare la sediul CCI Maramureș, bd. Unirii nr. 16,
parter, cam. 6, tel. 0262-221510, 0362-405303, fax 0262-225794,
www.ccimm.ro, e-mail cci_mm@ccimm.ro, persoană de contact
Mihail MĂRĂȘESCU.

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

Workshop-uri în domeniul achiziţiilor publice
Având în vedere noul cadru

legislativ în domeniul
achiziţiilor publice, Camera de
Comerţ și Industrie Maramureș
a organizat în perioada 26 - 30
septembrie 2016, două
workshop-uri în domeniul
achiziţiilor publice.

Primul workshop “Noutăţi
legislative în achiziţiile publice”
s-a desfășurat în perioada 26 -
27 septembrie în cadrul căruia
a fost abordată următoarea
tematică: Noul cadru legislativ
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice; Hotărârea nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/
acordului-cadru din Legea nr. 98/
2016 privind achiziţiile publice; Legea
nr. 101/2016 privind remediile și căile

de atac în materie de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, a
contractelor sectoriale și a contractelor
de concesiune de lucrări și concesiune
de servicii, precum și pentru
organizarea și funcţionarea
Consiliului Naţional de Soluţionare
a Contestaţiilor, ș.a.

Cel de-al doilea workshop

“Activităţi practice legate de
procedurile de atribuire al
contractelor de achiziţii
publice, achiziţii directe
conform noii legislaţii” s-a
desfășurat în perioada 28 - 30
septembrie, cu următoarea
t e m a t i c ă : Î n t o c m i r e a
documentelor de atribuire;
încărcarea documentelor în
S E A P , d e s f ă ș u r a r e a
procedurilor online, ș.a.

La invitaţia Camerei de
Comerţ și Industrie Maramureș au
răspuns 16 reprezentanţi ai
instituţiilor publice cât și a agenţilor
economici din judeţ.

Workshop-urile sau desfășurat la
sediul Camerei de Comerţ și
Industrie Maramureș și au fost
susţinute de către un lector specialist
în domeniul achiziţiilor publice.
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București, 1 septembrie 2016: Președintele Camerei
de Comerţ și Industrie a României (CCIR), dl. Mihai
Daraban, a deschis astăzi, 1 septembrie 2016,
întâlnirea de lucru care a avut ca obiectiv discutarea
aspectelor referitoare la Programul naţional de
promovare a învăţământului profesional de tip dual.

„Trebuie să avem o idee despre necesităţile
economiei. Sunt lucrurile care trebuie să ne preocupe și
cred că persoanele cu putere de decizie din învăţământ
trebuie să înţeleagă că această direcţie nenegociabilă
de a menţine unele catedre trebuie schimbată pentru
că (…) învăţământul românesc a fost deteriorat din
interior”, a declarat Președintele CCIR.

Dl. Daraban a susţinut că trebuie să privim cu
seriozitate nevoile mediului de afaceri și că trebuie
ca „decidentul politic să lucreze alături de mediul de
afaceri pentru a îndeplini acest deziderat al forţei
calificate de muncă, întrucât se pare că ne apropiem
de o criză a forţei de muncă”.

La întrebarea: „Care este implicarea Camerelor de
Comerţ și Industrie în promovarea și implementarea
sistemului de învăţământ de tip dual în România?”,
dl. Mihai Apopii, Vicepreședintele Camerei de Comerţ
și Industrie a României și Președintele Camerei de
Comerţ și Industrie Neamţ, a răspuns: „Implicarea
Sistemului Cameral este definitorie, având în vedere
că Sistemul Cameral este reprezentantul mediului
de afaceri și resursa umană este foarte importantă
pentru toate firmele din România, mai ales pentru
cele cu capital privat românesc. Camera de Comerţ și
Industrie s-a implicat prin faptul că a reușit să facă
acea consultare publică și să determine nevoia de
calificare reală. Planul de școlarizare pentru 2016-
2017 este inclus în solicitarea firmelor. Solicitările

Comunicat de presă

Programul naţional de promovare a învăţământului
profesional de tip dual

lor, pe nevoia lor de forţa de muncă pe următorii 3-
5 ani, au fost incluse în ce se școlarizează anul acesta.
(…) Camera de Comerţ își caută rolul de facilitator
între sistemul de învăţământ și firme. Sunt cazuri în
care firmele mari pot să-și susţină organizarea unor
clase profesionale, cazuri în care firme mari, cu capital
străin de data aceasta, și-au înfiinţat propriile centre
de formare profesională, dar este și situaţia firmelor
mici, care nu-și permit acest lucru, și atunci rolul
Camerelor de Comerţ este de a facilita asocierea
între firme și, dacă se va legifera, Camera de Comerţ
poate să devină acea entitate independentă care să
realizeze evaluarea pe diferite etape de pregătire și
evaluarea finală”. Vicepreședintele CCIR a subliniat
că este îngrijorătoare migraţia externă a forţei de
muncă la nivel naţional și că meseriașii rămași în
ţară reprezintă o forţă de muncă foarte îmbătrânită.
De asemenea, este mai gravă migraţia internă, din
sudul României și din Moldova spre Transilvania, care
a făcut pași importanţi în investiţii și este mai
aproape de infrastructura de transport dorită de
firmele mari. Astfel, există o presiune asupra firmelor
care încearcă să producă în celelalte zone ale ţării.

Întrebată care sunt avantajele principale ale
învăţământului profesional de tip dual, dna. Gabriela
Liliana Petre, Director al Centrului Naţional de
Dezvoltare a Învăţământului Profesional și Tehnic, a
declarat: „Principalele avantaje ale învăţământului
de tip dual se referă la trei elemente esenţiale, care
sunt preluate din sistemul de tip dual original și pe
care vrem să le introducem în sistemul de învăţământ
profesional. Primul se referă la o mai mare implicare și
responsabilitate a operatorilor economici, a
angajatorilor, care au parteneriate cu școlile; acest

lucru înseamnă implicarea lor în consiliul de
administraţie al școlilor. Un al doilea element
important se referă la susţinerea de către companii a
elevilor care urmează învăţământul profesional, iar a
treia componentă reprezintă un alt tip de management
al procesului de formare a elevilor, în sensul în care
activitatea de pregătire profesională a elevilor în
practică la companie și în școală se desfășoară într-o
colaborare și într-un parteneriat mult mai strâns între
profesori, maiștrii instructori și tutorii din întreprinderi.
Elevii beneficiază de o pregătire profesională mult
mai adaptată nevoilor angajatorilor și cresc semnificativ
șansele de a avea un loc de muncă”. Dna. Petre a
declarat că anul viitor vom avea prima serie de
absolvenţi de învăţământ dual cu durata studiilor de 3
ani și că astfel vor putea fi cuantificate rezultatele
concrete pentru prima generaţie.

Informaţii de background
Absolvenţii învăţământului obligatoriu au

posibilitatea de a intra pe piaţa muncii și, în același
timp, de a continua pregătirea profesională la un
nivel superior de calificare.

Învăţământul dual marchează marele avantaj de
a se desfășura pe baza unui contract de muncă,
încheiat între agentul economic și elev.

Organizarea învăţământului profesional de tip dual
se face la cererea agenţilor economici care stabilesc
durata, conţinutul programelor de pregătire și
modalităţile de certificare a pregătirii profesionale.

Acordurile de asociere între operatorii economici,
în vederea formării unei clase pe o anumită calificare
profesională, se vor înregistra la sediul Camerelor de
Comerţ și Industrie, care vor deschide un Registru de
evidenţă.

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

În perioada 12 - 16 septembrie 2016 12 - 16 septembrie 2016 12 - 16 septembrie 2016 12 - 16 septembrie 2016 12 - 16 septembrie 2016 au fost organizate
două cursuri în domeniul gestionării deșeurilor:
“Responsabil cu Gestionarea Deșeurilor conform legii nr.
211 din 2011” și Specialist în Managementul Deșeurilor
(COD COR 325713).

Cursurile au fost susţinute de către lectori de la Garda
Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Maramureș
la care au participat un număr total de 10 cursanţi.

Cele două cursuri sau desfășurat pe parcursul a patru și
respectiv cinci zile, de luni până vineri, în intervalul orar
16:00 - 20:00, la sediul Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș.

Cursuri în domeniul gestionării deșeurilor
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Schimb de experienţă între

CCI din Szolnok și CCI Maramureș

Festivalulul - Concurs Coral Internaţional
Liviu Borlan

În perioada 4 - 6 septembrie 2016, la invitaţia
conducerii Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș, o delegaţie a Camerei de Comerţ și
Industrie Jasz - Nagykun - Szolnok condusă de
președintele instituţiei - dl. Sziraki Andras -, a
participat la cea de-a II ediţie a Cupei Prieteniei la
Pescuit.

Cu ocazia vizitei de la Baia Mare, delegaţia CCI
Szolnok a participat și la un schimb de experienţă
cu colegii de la CCI Maramureș. Conducerea CCI
Maramureș a pregătit colegilor de la Szolnok și un
program de vizite pe parcursul șederii lor în
Maramureș.

În perioada 8-11 septembrie 2016, la Baia Mare s-a
desfășurat o nouă ediţie a festivalului Coral Internaţional Liviu
Borlan. Camera de Comerţ și Industrie Maramureș a fost
coorganizator al evenimentului.

Cea de-a șasea ediţie a Festivalului Internaţional Coral „Liviu
Borlan” s-a dovedit a fi pe măsura așteptărilor. Evoluţia celor 9
coruri prezente în festival demonstrând acurateţe, precizie și
fineţe în interpretare, respectarea stilului și caracterului naţional,
propriu fiecărei lucrări.

Festivitatea de premiere și spectacolul de gală au răsplătit
atât eforturile organizatorilor și partenerilor, cât și ale formaţiilor
corale. S-au împărţit diplome, s-au spus cuvinte frumoase, pline
de încărcătură emoţională.

Premiul Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș a fost
acordat corului „Euphonia”, Tămaia (România), dirijor Cosmin
Lăuran.

Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș are, prin lege, stabilite
atribuţii privind „constituirea de servicii
de consultanţă și asistenţă pentru
înregistrare în registrul comerţului” (art.
4n din Legea 335/2007 cu modificările
și completările ulterioare).

Experienţa de peste 25 de ani în acest
domeniu reprezintă o garanţie a calităţii
serviciilor pe care le oferă și recomandă
CCI Maramureș tuturor celor care doresc
să-și înfiinţeze o firmă sau să-și modifice
actele constitutive ale acesteia.

Câteva motive, în plus, care să vă
convingă să apelaţi la specialiștii CCI
Maramureș, atunci când înfiinţaţi sau
modificaţi o firmă (societate, persoană
fizică autorizată, întreprindere
individuală sau familială), le prezentăm
în cele ce urmează:

CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ - BUSOLA DVS. IN AFACERI!

Oferta de servicii de asistenţă pentru înregistrarea în Registrul Comerţului
�  Obţinerea asistenţei de

specialitate privind:
- pașii de urmat, documente necesare

pentru intrarea în afaceri;
- alegerea obiectului de activitate și

codificarea CAEN pentru acesta;
- impozitul pe venit sau pe profit;
- modificarea actelor constitutive;
- regimul contractelor comerciale,

modele de contracte, legislaţie și
consultanţă generală de afaceri.
�  Economisirea timpului Dvs.
Prezenţa dvs. este necesară numai

pentru semnarea unor documente pe
parcurs, de restul se ocupă specialiștii
noștri.
�  Eficienţa utilizîrii timpului dvs.
Veţi constata că prin asistenţa și sprijinul

acordat pentru înfiinţarea, modificarea
firmei sau pentru dezvoltarea acesteia veţi

obţine cel mai bun raport calitate/ preţ
pentru serviciile de care aveţi nevoie și
cărora le alocaţi timp din activitatea
dvs.
�  Vă veţi convinge că CCI

Maramureș va deveni „Busola Dvs.
în afaceri”.

Specialiștii noștri vă vor oferi soluţii
adaptate cerinţelor și nevoilor dvs. și
astfel, veţi putea beneficia de servicii
profesiniste ori de câte ori veţi avea
nevoie, asigurând astfel continuitate și
o relaţie de colaborare permanentă.

Informaţii suplimentare la: Camera de
Comerţ și Industrie Maramureș, Baia
Mare, Bd. Unirii, nr. 16, parter, tel. 0262-
221510, fax 0262-225794 sau e-mail

cci_mm@ccimm.ro
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CENTRUL ZONAL DE INFORMARE ȘI VÂNZARE
în domeniul STANDARDIZĂRII

Multe organizaţii (firmă, instituţie, ONG), care au
implementat și certificat un sistem de management al
calităţii (SMC), cunosc faptul că standardul de referinţă,
ISO 9001 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe, a
fost revizuit și, din septembrie 2015, este în vigoare noua
versiune ISO 9001:2015.

Un element de noutate al noului standard este gândirea
pe bază de risc. Riscurile apar în orice activitate a
organizaţiilor, în orice activitate a noastră, și organizaţiile
(managerii, salariaţii) sau noi le tratează/ tratăm de multe
ori doar atunci când apar sau produc efecte și trebuie
luate anumite măsuri.

Standardul ISO 9001 actual impune organizaţiilor să
abordeze riscurile încă din faza de planificare a sistemului
de management al calităţii. Pe lângă alte aspecte și cerinţe
pe care trebuie să le respecte, organizaţia trebuie ”să
determine riscurile și oportunităţile care necesită a tratate
pentru …”. Tot o cerinţă a standardului este ”să planifice
acţiuni de tratare a riscurilor și oportunităţilor”.

Trebuie remarcat faptul că noua versiune a standardului
face o legătură directă a riscului cu oportunitatea. Adică
organizaţia/ noi nu trebuie să fie atentă/ să fim atenţi
doar la riscuri, ci și la oportunităţi - prilejuri favorabile pentru
dezvoltare/ inovare/ motivarea salariaţilor/ finanţări/
parteneriate/ afaceri/ bucuria sufletului ș.a. Bineînţeles
că aceste oportunităţi au, desigur, și ele doza lor de risc,
dar este o vorbă în acest sens ”cine nu riscă, nu câștigă”.

Gândirea pe bază de risc, așa cum este abordată în
standardul ISO 9001, se dorește să acţioneze ca un
instrument de prevenire. Capitolul 6 al standardului -
Planificare - începe tocmai cu ”Acţiuni de tratare a
riscurilor și oportunităţilor” în care se explică foarte clar
ce trebuie să facă o organizaţie și pentru ce sunt necesare
aceste acţiuni. Conceptul de gândire pe bază de risc
presupune ca organizaţiile să aibă la baza planificării sistemului de management al calităţii și riscurile, iar tratarea lor
să fie proporţională cu impactul potenţial asupra obiectivelor stabilite, asupra valorii adăugate de produsele și serviciile
prestate.

Prin determinarea și tratarea riscurilor se urmărește în esenţă tot creșterea satisfacţiei clienţilor, creșterea satisfacţiei
părţilor interesate. În final una din părţile interesate este omul de lângă noi.

Subiectul”riscuri” este tratat de multe standarde (existând o serie de standarde internaţionale ISO 31000) și se poate
spune că este un tezaur de cunoștinţe pus la dispoziţia celor interesaţi.

CCI Maramureș, prin Centrul Zonal de Informare și Vânzare în domeniul standardizării difuzează, la cerere, contra
cost:
� Standardul SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe, la preţul de 93,18 lei (+ TVA);
� Standardele din seria ISO 31000:
1. SR BS 31100:2013 - Managementul riscului. Cod de practică și îndrumare pentru implementarea standardului -

SR ISO 31000 - 104,10 lei (+ TVA)
2. SR EN 31010:2010 - Managementul riscului. Tehnici de evaluare a riscurilor - 160,16 lei (+ TVA)
3. SR GHID ISO 73:2010 - Managementul riscului. Vocabular - 74,98 lei (+ TVA)
4. SR ISO 31000:2010 - Managementul riscului. Principii și linii directoare - 83,72 lei (+ TVA)
� Standardul SR ISO 22320:2013, Securitatea societăţii. Managementul urgenţelor. Cerinţe privind răspunsul la

eveniment la preţul de 80,08 lei (+ TVA)
� Alte standarde funcţie de interesul solicitantului.

Este foarte important pentru cei care au certificat SMC conform ISO 9001:2008 să aibă în vedere că trebuie să-și
pregătească documentaţia conform cerinţelor ISO 9001:2015 dacă doresc să-și recertifice SMC.

Informaţii suplimentare la sediul CCI Maramureș, bd. Unirii nr. 16, parter, cam. 6, tel.
0262-221510, 0362-405303, fax 0262-225794, www.ccimm.ro, e-mail
cci_mm@ccimm.ro, persoană de contact Mihail Mărășescu.

sursa foto – FOTOLIA (fotolia.com)

ISO 9001 și gândirea bazată pe risc
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Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș

ARBITRAJUL COMERCIAL instituţionalizat a fost creat de legiuitori ca un
„instrument” în favoarea firmelor, spre a le oferi o alternativă de judecată rapidă,
specializată în soluţionarea litigiilor născute din raporturile lor contractuale.

Ce este arbitrajul comercial?
Arbitrajul este o cale alternativă, extrajudiciară de soluţionare a litigiilor. Este o

justiţie derogatorie de la cea statală, unde părţile printr-o convenţie arbitrală decid să soluţioneze
litigiul în arbitraj și nu în instanţa de judecată.

Arbitrajul comercial este o modalitate alternativă și facultativă de soluţionare a unui
litigiu comercial având ca obiect drepturi de care părţile pot dispune (tranzacţionabile), prin
învestirea tribunalului arbitral comercial și cu pronunţarea unei hotărâri definitive și obligatorii
pentru părţi, potrivit unei proceduri de arbitrare stabilită de Curtea de Arbitraj Comercial.

Hotărârea arbitrală are aceeași forţa juridică și valoare ca și o hotărâre judecătorească
emisă de instanţele judecătorești statale.

Cine poate apela la serviciile Curţii de Arbitraj?
Toţi cei care au relaţii comerciale pe bază de înţelegere scrisă, în care au cuprinsă și

clauza compromisorie conform căreia litigiile sunt soluţionate de Curtea de Arbitraj Comercial de
pe lângă Camera de Comerţ și Industrie Maramureș, pot apela la Secretariatul Curţii de Arbitraj.

Cine poate fi arbitru?
Poate fi arbitru orice persoană, cetăţean român sau străin, care are capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor sale, se

bucură de o reputaţie neștirbită și are o înaltă calificare și experienţă profesională în domeniul dreptului privat, relaţiilor
economice interne și internaţionale și arbitrajului comercial. Înscrierea pe Lista de Arbitrii se face conform Regulamentului și
Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj comercial de pe lângă Camera de Comerţ și Industrie Maramureș.

De asemenea, orice avocat sau consilier juridic, poate pleda în arbitraj, părţile putându-se reprezenta chiar și singure.

Care sunt avantajele arbitrajului comercial?
Arbitrajul comercial oferă o serie de avantaje faţă de justiţia statală, avantaje care ţin de:
a) Posibilitatea desemnării arbitrilor, de către părţi
b) Celeritate în rezolvarea litigiilor (termenul maxim de soluţionare este de 6 luni)
c) Costuri mai mici în comparaţie cu taxele judiciare percepute de instanţele statale, mai ales în privinţa dosarelor

cu valori mari și foarte mari
d) Disponibilitate mult mai mare de timp din partea arbitrilor în analiza și soluţionarea dosarelor arbitrale, faţă de

judecătorii de la instanţele statale care sunt mult prea încărcaţi de numărul mare de dosare pe care trebuie să le
soluţioneze;

e) Confidenţialitatea dezbateriilor și a datelor furnizate de părţi pe parcursul soluţionării dosarului arbitral- avantaj
major fata de justiţia de la instanţele judecătorești statale, deoarece oamenii de afaceri în general, nu doresc să
se cunoască public anumite informaţii comerciale din interiorul societăţii lor care ar putea fi utilizate ulterior de
către competitori.

f) Flexibilitatea în procedura arbitrală prin posibilitatea pe care o oferă părţilor de a interveni în această procedură
(stabilirea termenelor de judecată, stabilirea unei proceduri rapide de soluţionare a litigiului, posibilitatea de
eșalonare a plăţii taxelor arbitrale)

g) Specializarea arbitrilor în domeniul pentru care se solicită soluţionarea litigiului

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș prin Curtea de Arbitraj Comercial vă poate oferi soluţia cea mai ieftină și
rapidă pentru obţinerea unui titlu executoriu.

Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ și Industrie Maramureș, recomandă includerea în contracte,
clauza compromisorie, după următorul model exemplificativ:

„Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea
ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitraj comercial organizat de Camera de Comerţ si Industrie Maramureș!”

Contact: CURTEA DE ARBITRAJ COMERCIAL DE PE LÂNGĂ CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ
430232 Baia Mare, Bd. Unirii nr. 16, MARAMURES - ROMANIA
Tel. 0262221510, 0362405303, 0728233908, Fax: 0262225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro, www.ccimm.ro
Secretar Curtea de Arbitraj Comercial: Hotea Tivadar Sandra Georgiana
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Camera de Comerţ și Industrie Maramureș

CENTRUL DE MEDIERE
Este indiscutabil că pe durata desfășurării relaţiilor sociale între persoane există pericolul apariţiei diverselor

litigii/ conflicte care reies din conţinutul acestor relaţii.

Sistemele alternative de soluţionare a litigiilor în afara instanţelor judecătorești, cunoscute sub denumirea
de ADR (Alternative Dispute Resolution) sunt mijloace prin care părţile aflate în conflict pot ajunge la o înţelegere
amiabilă a problemelor pe care le întâmpină. Principalele sisteme alternative de solutionare a litigiilor sunt medierea
și arbitrajul.

Ce este medierea?
Conform Legii Nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator modificată, „medierea

reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate
în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate și având liberul consimţământ al
parţilor.”

Așa cum legea însăși o spune, medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca
persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele și să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei
soluţii reciproc convenabile, eficiente și durabile.

Care sunt avantajele medierii?
a) Medierea este voluntară, necoercitivă
b) Medierea aparţine părţilor, nu mediatorului.
c) Medierea este confidenţială.
d) Medierea este cea mai rapidă cale de rezolvare a conflictului
e) Medierea reduce costurile de rezolvare a conflictelor.
f) Medierea se adresează unui spectru larg de conflicte
Apelând la mediere pentru soluţionarea litigiilor se poate obţine un acord de soluţionare. Acordul de

soluţionare are valoarea unui înscris sub semnatură  privată și produce efecte încă de la semnarea sa.

Centrul de Mediere al Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș este o structură fără personalitate juridică

a CCI Maramureș care soluţionează prin mediere conflictele apărute între persoanele fizice și/sau persoanele
juridice, române și/sau străine, conform Legii nr.192/2006, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului
privind organizarea și funcţionarea Centrului de Mediere al Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș, cu respectarea
normelor legale române și europene.

Centrul de Mediere a fost autorizat de către Consiliul de Mediere prin Hotărârea nr. 2236 din 25.05.2013
și înscris în Registrul Naţional de Evidenta a Organizaţiilor din Domeniul Medierii.

Principalele atribuţii ale Centrului de Mediere al CCI Maramureș sunt:
• organizarea și administrarea medierii litigiilor pentru membrii săi și pentru oricare din persoanele care

apelează la această modalitate legală de rezolvare amiabilă a litigiilor;
• promovarea activităţii de mediere în mediul de afaceri din Judeţul Maramureș prin intermediul publicaţiilor

cât și a parteneriatelor;
• organizarea de cursuri de formare și sesiuni de informare în domeniul medierii;
• desfășurarea de activităţi pentru atragerea de resurse prin proiecte în domeniul medierii.

Activitatea de mediere a Centrului de Mediere al CCI
Maramureș se realizează de către mediatori autorizaţi de
Consiliul de Mediere.

Contact:
CENTRUL DE MEDIERE AL CAMEREI DE COMERŢ ȘI
INDUSTRIE MARAMUREȘ
430232 Baia Mare, Bd. Unirii nr. 16, MARAMURES - ROMANIA
Tel. 0262221510, 0362405303, 0728233908
Fax: 0262225794
e-mail: cci_mm@ccimm.ro;  www.ccimm.ro
Coordonator Centru: TUS Florentin
Secretariat Tehnic: Hotea Tivadar Sandra Georgiana
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� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 129 din 25 August 2016 . 129 din 25 August 2016 . 129 din 25 August 2016 . 129 din 25 August 2016 . 129 din 25 August 2016 emis
de      Ministerul Afacerilor InterneMinisterul Afacerilor InterneMinisterul Afacerilor InterneMinisterul Afacerilor InterneMinisterul Afacerilor Interne pentru
aprobarea Normelor metodologice privind
avizarea și autorizarea de securitate la
incendiu și protecţie civilă. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0675 din. 0675 din. 0675 din. 0675 din. 0675 din
2016)2016)2016)2016)2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 915 din 22 August 2016. 915 din 22 August 2016. 915 din 22 August 2016. 915 din 22 August 2016. 915 din 22 August 2016 emis

de Ministerul Economiei, Comerţului șiMinisterul Economiei, Comerţului șiMinisterul Economiei, Comerţului șiMinisterul Economiei, Comerţului șiMinisterul Economiei, Comerţului și
Mediului de AfaceriMediului de AfaceriMediului de AfaceriMediului de AfaceriMediului de Afaceri privind modificarea
anexei nr. 13 la Procedura de implementare
a schemei de ajutor de minimis prevăzută
în cadrul Programului pentru dezvoltarea
abilităţilor antreprenoriale în rândul
tinerilor și facilitarea accesului acestora la
finanţare - START, aprobată prin Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul economiei,
comerţului și relaţiilor cu mediul de afaceri,
nr. 838/2016. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0675 din 2016). 0675 din 2016). 0675 din 2016). 0675 din 2016). 0675 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 846 din 28 Iulie 2016. 846 din 28 Iulie 2016. 846 din 28 Iulie 2016. 846 din 28 Iulie 2016. 846 din 28 Iulie 2016 emis

de Ministerul Economiei, Comerţului șiMinisterul Economiei, Comerţului șiMinisterul Economiei, Comerţului șiMinisterul Economiei, Comerţului șiMinisterul Economiei, Comerţului și
Relaţiilor cu Mediul de AfaceriRelaţiilor cu Mediul de AfaceriRelaţiilor cu Mediul de AfaceriRelaţiilor cu Mediul de AfaceriRelaţiilor cu Mediul de Afaceri pentru
aprobarea procedurii și criteriilor de
acordare a licenţei de operare, revizuire,
vizare anuală și anulare a licenţei de
operare a organizaţiilor colective și de
aprobare a planului de operare pentru
producătorii care își îndeplinesc în mod
individual obligaţiile, acordarea licenţei
reprezentanţilor autorizaţi, precum și
componenţa și atribuţiile comisiei de
autorizare, pentru gestionarea deșeurilor
de echipamente electrice și electronice. (MO. (MO. (MO. (MO. (MO
nrnrnrnrnr. 0682 din 2016). 0682 din 2016). 0682 din 2016). 0682 din 2016). 0682 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 133 din 31 August 2016 . 133 din 31 August 2016 . 133 din 31 August 2016 . 133 din 31 August 2016 . 133 din 31 August 2016 emis

de Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Afacerilor Interne pentru
aprobarea Regulamentului de organizare
și funcţionare a Oficiului Responsabilului
cu Protecţia Datelor Personale. ( MO nr( MO nr( MO nr( MO nr( MO nr. 0691. 0691. 0691. 0691. 0691
din 2016)din 2016)din 2016)din 2016)din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 99 din 30 August 2016 . 99 din 30 August 2016 . 99 din 30 August 2016 . 99 din 30 August 2016 . 99 din 30 August 2016 emis

de Autoritatea Naţională Sanitară Autoritatea Naţională Sanitară Autoritatea Naţională Sanitară Autoritatea Naţională Sanitară Autoritatea Naţională Sanitară
VVVVVeterinară și pentru Siguranţa Alimenteloreterinară și pentru Siguranţa Alimenteloreterinară și pentru Siguranţa Alimenteloreterinară și pentru Siguranţa Alimenteloreterinară și pentru Siguranţa Alimentelor
pentru modificarea și completarea
Ordinului ministrului sănătăţii, al
ministrului mediului și pădurilor și al
președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare și pentru Siguranţa Alimentelor
nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea
procedurii de avizare a produselor biocide
care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul
României. ( MO nr( MO nr( MO nr( MO nr( MO nr. 0694 din 2016). 0694 din 2016). 0694 din 2016). 0694 din 2016). 0694 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2546 din. 2546 din. 2546 din. 2546 din. 2546 din 05 Septembrie 201605 Septembrie 201605 Septembrie 201605 Septembrie 201605 Septembrie 2016

emis de Agenţia Naţională de Administrare Agenţia Naţională de Administrare Agenţia Naţională de Administrare Agenţia Naţională de Administrare Agenţia Naţională de Administrare
FiscalăFiscalăFiscalăFiscalăFiscală pentru aprobarea Procedurii de

aplicare a măsurilor asigurătorii de către
organele fiscale competente și pentru
aprobarea modelelor, modului de utilizare
și de păstrare a unor formulare. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr.....
0703 din 2016)0703 din 2016)0703 din 2016)0703 din 2016)0703 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2070 din 14 Iulie 2016 . 2070 din 14 Iulie 2016 . 2070 din 14 Iulie 2016 . 2070 din 14 Iulie 2016 . 2070 din 14 Iulie 2016 emis

de Agenţia Naţională de Administrare Agenţia Naţională de Administrare Agenţia Naţională de Administrare Agenţia Naţională de Administrare Agenţia Naţională de Administrare
FiscalăFiscalăFiscalăFiscalăFiscală pentru modificarea și completarea
Ordinului președintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr. 2.594/2015
privind stabilirea organelor fiscale
competente pentru organizarea și
gestionarea cazierului fiscal, procedura de
înscriere, scoatere și rectificare a
informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare
și eliberare a certificatului de cazier fiscal,
modelul și conţinutul formularisticii
necesare, precum și nivelul de acces
corespunzător la informaţiile din cazierul
fiscal. ( MO nr( MO nr( MO nr( MO nr( MO nr. 0706 din 2016). 0706 din 2016). 0706 din 2016). 0706 din 2016). 0706 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 415 din 05 Septembrie 2016. 415 din 05 Septembrie 2016. 415 din 05 Septembrie 2016. 415 din 05 Septembrie 2016. 415 din 05 Septembrie 2016

emis de Autoritatea Naţională pentru Autoritatea Naţională pentru Autoritatea Naţională pentru Autoritatea Naţională pentru Autoritatea Naţională pentru
TTTTTurism urism urism urism urism pentru modificarea și completarea
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( MO nr( MO nr( MO nr( MO nr. 0708 din 2016). 0708 din 2016). 0708 din 2016). 0708 din 2016). 0708 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 1838 din 09 Septembrie 2016. 1838 din 09 Septembrie 2016. 1838 din 09 Septembrie 2016. 1838 din 09 Septembrie 2016. 1838 din 09 Septembrie 2016

emis de Ministerul Femis de Ministerul Femis de Ministerul Femis de Ministerul Femis de Ministerul Fondurilor Europeneondurilor Europeneondurilor Europeneondurilor Europeneondurilor Europene
privind aprobarea schemei de ajutor de
minimis „România Start Up Plus“, aferentă
Programului operaţional Capital uman
2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de
muncă pentru toţi“, obiectivul specific 3.7
„Creșterea ocupării prin susţinerea
întreprinderilor cu profil nonagricol din
zona urbană“. ( MO nr( MO nr( MO nr( MO nr( MO nr. 0710 din 2016). 0710 din 2016). 0710 din 2016). 0710 din 2016). 0710 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 911 din 16 Septembrie 2016. 911 din 16 Septembrie 2016. 911 din 16 Septembrie 2016. 911 din 16 Septembrie 2016. 911 din 16 Septembrie 2016

emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltăriiemis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltăriiemis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltăriiemis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltăriiemis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
RuraleRuraleRuraleRuraleRurale privind aprobarea unor ajutoare
pentru reducerea producţiei de lapte,
precum și a modului de acordare a acestora.
( MO nr( MO nr( MO nr( MO nr( MO nr. 0721 din 2016). 0721 din 2016). 0721 din 2016). 0721 din 2016). 0721 din 2016)
� Ordonanţă de urgenţă  nrOrdonanţă de urgenţă  nrOrdonanţă de urgenţă  nrOrdonanţă de urgenţă  nrOrdonanţă de urgenţă  nr. 54 din 14. 54 din 14. 54 din 14. 54 din 14. 54 din 14

Septembrie 2016 Septembrie 2016 Septembrie 2016 Septembrie 2016 Septembrie 2016 emis de Guvernul României Guvernul României Guvernul României Guvernul României Guvernul României
privind asigurarea obligatorie de răspundere
civilă auto pentru prejudicii produse terţelor
persoane prin accidente de vehicule și de
tramvaie. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0723 din 2016). 0723 din 2016). 0723 din 2016). 0723 din 2016). 0723 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 1853 din 14 Septembrie 2016. 1853 din 14 Septembrie 2016. 1853 din 14 Septembrie 2016. 1853 din 14 Septembrie 2016. 1853 din 14 Septembrie 2016

emis de Ministerul FMinisterul FMinisterul FMinisterul FMinisterul Fondurilor Europeneondurilor Europeneondurilor Europeneondurilor Europeneondurilor Europene

privind aprobarea schemei de ajutor de
minimis „SOLIDAR - Sprijin pentru
consolidarea economiei sociale“, aferentă
Programului operaţional Capital uman 2014-
2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4
„Incluziunea socială și combaterea sărăciei“,
obiectivul specific 4.16 „Consolidarea
capacităţii întreprinderilor de economie
socială de a funcţiona într-o manieră
autosustenabilă“. ( MO nr. ( MO nr. ( MO nr. ( MO nr. ( MO nr. 725 din 2016). 725 din 2016). 725 din 2016). 725 din 2016). 725 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 183 din 25 Mai 2016. 183 din 25 Mai 2016. 183 din 25 Mai 2016. 183 din 25 Mai 2016. 183 din 25 Mai 2016 emis de

Autoritatea Naţională pentru PAutoritatea Naţională pentru PAutoritatea Naţională pentru PAutoritatea Naţională pentru PAutoritatea Naţională pentru Protecţiarotecţiarotecţiarotecţiarotecţia
ConsumatorilorConsumatorilorConsumatorilorConsumatorilorConsumatorilor privind informarea
consumatorilor de către operatorii
economici care desfășoară activităţi de
comercializare pe teritoriul României a
produselor obţinute din produse alimentare
congelate..... (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0725 din 2016). 0725 din 2016). 0725 din 2016). 0725 din 2016). 0725 din 2016)
� Ordonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nr. 52 din 14. 52 din 14. 52 din 14. 52 din 14. 52 din 14

Septembrie 2016 Septembrie 2016 Septembrie 2016 Septembrie 2016 Septembrie 2016 emis de GuvernulGuvernulGuvernulGuvernulGuvernul
RomânieiRomânieiRomânieiRomânieiRomâniei privind contractele de credit
oferite consumatorilor pentru bunuri
imobile, precum și pentru modificarea și
completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 50/2010 privind contractele
de credit pentru consumatori...... (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0727. 0727. 0727. 0727. 0727
din 2016)din 2016)din 2016)din 2016)din 2016)
� Ordonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nr. 52 din 14. 52 din 14. 52 din 14. 52 din 14. 52 din 14

Septembrie 2016Septembrie 2016Septembrie 2016Septembrie 2016Septembrie 2016 emis de GuvernulGuvernulGuvernulGuvernulGuvernul
RomânieiRomânieiRomânieiRomânieiRomâniei privind contractele de credit
oferite consumatorilor pentru bunuri
imobile, precum și pentru modificarea și
completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 50/2010 privind contractele
de credit pentru consumatori. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0727. 0727. 0727. 0727. 0727
din 2016)din 2016)din 2016)din 2016)din 2016)
� Ordonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nr. 53 din. 53 din. 53 din. 53 din. 53 din 1414141414

Septembrie 2016 Septembrie 2016 Septembrie 2016 Septembrie 2016 Septembrie 2016 emis de Guvernul Guvernul Guvernul Guvernul Guvernul
României  României  României  României  României  pentru modificarea și
completarea art. 14 din Ordonanţa
Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea
disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau
unităţile administrativ-teritoriale sunt
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct
ori indirect o participaţie majoritară. (MO(MO(MO(MO(MO
nrnrnrnrnr. 0725 din 2016). 0725 din 2016). 0725 din 2016). 0725 din 2016). 0725 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 183 din. 183 din. 183 din. 183 din. 183 din 25 Mai 201625 Mai 201625 Mai 201625 Mai 201625 Mai 2016 emis de

Autoritatea Naţională pentru PAutoritatea Naţională pentru PAutoritatea Naţională pentru PAutoritatea Naţională pentru PAutoritatea Naţională pentru Protecţiarotecţiarotecţiarotecţiarotecţia
ConsumatorilorConsumatorilorConsumatorilorConsumatorilorConsumatorilor privind informarea
consumatorilor de către operatorii economici
care desfășoară activităţi de comercializare
pe teritoriul României a produselor obţinute
din produse alimentare congelate.(Monitorul(Monitorul(Monitorul(Monitorul(Monitorul
Oficial nrOficial nrOficial nrOficial nrOficial nr. 0725 din 2016). 0725 din 2016). 0725 din 2016). 0725 din 2016). 0725 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2245 din 16 Septembrie 2016. 2245 din 16 Septembrie 2016. 2245 din 16 Septembrie 2016. 2245 din 16 Septembrie 2016. 2245 din 16 Septembrie 2016

emis de Ministerul Finanţelor Publice Ministerul Finanţelor Publice Ministerul Finanţelor Publice Ministerul Finanţelor Publice Ministerul Finanţelor Publice
pentru aprobarea Regulamentului-cadru

Acte normative publicate

în Monitorul Oficial
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• • • • • Din străinătate

privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă. (MO (MO (MO (MO (MO

nrnrnrnrnr. 0729 din 2016). 0729 din 2016). 0729 din 2016). 0729 din 2016). 0729 din 2016)
� Circulară nrCirculară nrCirculară nrCirculară nrCirculară nr. 18 din 14 Septembrie 2016. 18 din 14 Septembrie 2016. 18 din 14 Septembrie 2016. 18 din 14 Septembrie 2016. 18 din 14 Septembrie 2016 emis de BancaBancaBancaBancaBanca

Naţională a RomânieiNaţională a RomânieiNaţională a RomânieiNaţională a RomânieiNaţională a României privind rata dobânzii plătite la rezervele
minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada
de aplicare 24 august-23 septembrie 2016. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0729 din 2016). 0729 din 2016). 0729 din 2016). 0729 din 2016). 0729 din 2016)
� Ordonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nr. 56 din. 56 din. 56 din. 56 din. 56 din 19 Septembrie 2016 19 Septembrie 2016 19 Septembrie 2016 19 Septembrie 2016 19 Septembrie 2016 pentru

modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere și promovare a
exportului cu finanţare de la bugetul de stat. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0728 din 2016). 0728 din 2016). 0728 din 2016). 0728 din 2016). 0728 din 2016)
� Ordonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nr. 57 din. 57 din. 57 din. 57 din. 57 din 19 Septembrie 2016 19 Septembrie 2016 19 Septembrie 2016 19 Septembrie 2016 19 Septembrie 2016 privind

reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele
obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria
extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului
și Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0728 din 2016). 0728 din 2016). 0728 din 2016). 0728 din 2016). 0728 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 45 din 07 Septembrie 2016 . 45 din 07 Septembrie 2016 . 45 din 07 Septembrie 2016 . 45 din 07 Septembrie 2016 . 45 din 07 Septembrie 2016 emis de AutoritateaAutoritateaAutoritateaAutoritateaAutoritatea

Naţională de Reglementare în Domeniul EnergieiNaţională de Reglementare în Domeniul EnergieiNaţională de Reglementare în Domeniul EnergieiNaţională de Reglementare în Domeniul EnergieiNaţională de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea
Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care
proiectează, execută și verifică instalaţii electrice...... (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0730. 0730. 0730. 0730. 0730

din 2016)din 2016)din 2016)din 2016)din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 1065 din. 1065 din. 1065 din. 1065 din. 1065 din 20 Septembrie 2016 20 Septembrie 2016 20 Septembrie 2016 20 Septembrie 2016 20 Septembrie 2016 emis de Ministerul Ministerul Ministerul Ministerul Ministerul

Sănătăţii Sănătăţii Sănătăţii Sănătăţii Sănătăţii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale
medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de
servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu

Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate și/sau direcţiile
de sănătate publică judeţene și a municipiului București, cuprinse
în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de
punere pe piaţă în România și a preţurilor de referinţă generice
ale acestora..... (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0732 din 2016). 0732 din 2016). 0732 din 2016). 0732 din 2016). 0732 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 1008 din. 1008 din. 1008 din. 1008 din. 1008 din 06 Septembrie 2016 06 Septembrie 2016 06 Septembrie 2016 06 Septembrie 2016 06 Septembrie 2016 emis de Ministerul Ministerul Ministerul Ministerul Ministerul

Sănătăţii Sănătăţii Sănătăţii Sănătăţii Sănătăţii  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul
dispozitivelor medicale. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0736 din 2016). 0736 din 2016). 0736 din 2016). 0736 din 2016). 0736 din 2016)
� Ordonanţă de Urgenţă nrOrdonanţă de Urgenţă nrOrdonanţă de Urgenţă nrOrdonanţă de Urgenţă nrOrdonanţă de Urgenţă nr. 58 din. 58 din. 58 din. 58 din. 58 din 19 Septembrie 2016 19 Septembrie 2016 19 Septembrie 2016 19 Septembrie 2016 19 Septembrie 2016 pentru

modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra
domeniului achiziţiilor publice. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0738 din 2016). 0738 din 2016). 0738 din 2016). 0738 din 2016). 0738 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 1817 din 20 Septembrie 2016 . 1817 din 20 Septembrie 2016 . 1817 din 20 Septembrie 2016 . 1817 din 20 Septembrie 2016 . 1817 din 20 Septembrie 2016 emis de Ministerul Ministerul Ministerul Ministerul Ministerul

Mediului, Apelor și Pădurilor Mediului, Apelor și Pădurilor Mediului, Apelor și Pădurilor Mediului, Apelor și Pădurilor Mediului, Apelor și Pădurilor pentru aprobarea Ghidului de
finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire
care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane
fizice. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0747 din. 0747 din. 0747 din. 0747 din. 0747 din 2016)2016)2016)2016)2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 1818 din 20 Septembrie 2016 . 1818 din 20 Septembrie 2016 . 1818 din 20 Septembrie 2016 . 1818 din 20 Septembrie 2016 . 1818 din 20 Septembrie 2016 emis de Ministerul Ministerul Ministerul Ministerul Ministerul

Mediului, Apelor și PădurilorMediului, Apelor și PădurilorMediului, Apelor și PădurilorMediului, Apelor și PădurilorMediului, Apelor și Pădurilor pentru aprobarea Ghidului de
finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire
care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi
administrativ-teritoriale, instituţii publice și unităţi de cult. (MO(MO(MO(MO(MO

nrnrnrnrnr. 0747 din 2016). 0747 din 2016). 0747 din 2016). 0747 din 2016). 0747 din 2016)
� LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 10 din 18 Ianuarie 1995. 10 din 18 Ianuarie 1995. 10 din 18 Ianuarie 1995. 10 din 18 Ianuarie 1995. 10 din 18 Ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii

(republicare). (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0765 din 201). 0765 din 201). 0765 din 201). 0765 din 201). 0765 din 201)
� LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 372 din 13 Decembrie 2005 . 372 din 13 Decembrie 2005 . 372 din 13 Decembrie 2005 . 372 din 13 Decembrie 2005 . 372 din 13 Decembrie 2005 privind performanţa

energetică a clădirilor (republicare). (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0764 din 2016). 0764 din 2016). 0764 din 2016). 0764 din 2016). 0764 din 2016)
� Lege nrnrnrnrnr. 321. 321. 321. 321. 321 din 15 Octombrie 200915 Octombrie 200915 Octombrie 200915 Octombrie 200915 Octombrie 2009 privind comercializarea

produselor alimentare (republicare). (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0761 din 2016). 0761 din 2016). 0761 din 2016). 0761 din 2016). 0761 din 2016)
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� Solicită diferite sortimente de pahare din
polycarbonat: - pahare înalte, păhărele, pahare
de vin, de cocktail, pahare personalizate; pungi
și cutii personalizate, pentru cadouri, din carton
laminat: Firma este specializată pe importul
articolelor respective din China, urmărește
iniţierea unor afaceri și cu tările ECE. (5955)

� Solicită produse promoţionale pentru
diferite activităţi:-genţi, serviete, poșete,
portofele, sacoșe, pungi personalizate;
agende,pixuri, stilouri, memory sticks, umbrele
personalizate; -tricouri, pulovere, hanorace,

canadiene, veste; -diferite articole de voiaj,
sport, ceasuri, lanterne, bricege etc. Firma are
o activitate de peste 30 de ani în desfacerea a
peste 5.500 de produse promoţionale din
diferite sectoare de activitate (5956)

� Firma caută parteneri români în vederea
colaborării în domeniul creării modelelor
software cu aplicaţii în siguranţa alimentară,
nutriţie, îngrijire personală & cosmetică, culturi
agricole, activitatea microbiană. (5957)

SPANIA

� Firma spaniolă caută producători pentru
aparate electrice de topit ceară (profesionale,
pentru saloane de cosmetica). Descriere:
structura metalică, cu una sau doua rezistenţe,
în funcţie de model, buton pornit/oprit,

termostat. Diverse  dimensiuni (de ex. 5l cu 2
cuve, 2l cu una si 2 cuve, 1l cu una si 2 cuve,
500ml cu 1 cuva); capac din aluminiu pentru
fiecare cuvă (poate fi nevopsit); mânere din
plastic pentru transport; pentru cele cu 2 cuve:
filtru pentru resturile de ceară, cuvele sa fie
comunicate. (5961)

� Firma spaniolă dorește, pentru export in
Iran, între 500-1000 tone carne de miel
(19.000-20.000 buc.) lunar, sacrificaţi
conform normelor Halal. Cantitate : minim 500
tone, lunar, în funcţie de greutatea animalului
tăiat, aprox. 19.000-20.000 buc. Importatorul
este dispus să trimită în România, la producător,
experţi pentru familiarizarea cu normele halal,
permise fitosanitare, etc. (5962)


