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Editorial
Despre învăţământul
profesional şi tehnic
maramureşean
- Partea a II-a Ing. GHEORGHE MARCAŞ preşedintele C.C.I. Maramureş
În cadrul colegiului sunt constituite şi
desfăşoară activitate firme de exerciţiu
înregistrate la Centrala Firmelor de
Exerciţiu de la Timişoara (ROCT).
Colegiu Economic „Nicolae Titulescu”
din Baia Mare, cu experienţa bogată şi cu
rezultate foarte bune în formarea
profesională, desfăşoară de câţiva ani,
2003-2013, un parteneriat eficient cu
Inspectoratul Şcolar judeţean şi CCI
Maramureş, în cadrul proiectului de
inovaţie didactică „Firme de exerciţiu”.
„Firma de exerciţiu” reprezintă o metodă
interactivă de învăţare pentru dezvoltarea
spiritului antreprenorial, o concepţie
modernă de integrare şi aplicare
interdisciplinară a cunoştinţelor, o
abordare a procesului de predare-învăţare
care asigură condiţii pentru probarea şi
aprofundarea practică a competenţelor
dobândite de elevi în pregătirea
profesională.
Continuare în pag. a 2-a

DECC – Supporting the development of the
economy of culture and creativity in the
cross-border region Hungary-Romania-Ukraine
(HUSKROUA/1001/058)
ÎNTÂLNIRI ALE PARTENERILOR, MARTIE 2014

În perioada decembrie 2012 –
noiembrie 2014, CAMERA DE COMERŢ ŞI
INDUSTRIE MARAMUREŞ (România) în
calitate de Beneficiar, în parteneriat cu
CAMERA DE COMERT ŞI INDUSTRIE
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN (Ungaria) şi
FUNDAŢIA
TRANSCARPATHIAN
ENTERPRISE SUPPORT FUND „TES FUND”
(Ucraina) implementează în cadrul

Programului „Hungary-SlovakiaRomania-Ukraine ENPI Cross-border
Cooperation Programme 20072013”, proiectul cu titlul “DECC –
Supporting the development of the
economy of culture and creativity in
the cross-border region HungaryRomania-Ukraine”, număr de
identificare al contractului:
HUSKROUA/1001/058.
Proiectul are ca obiectiv specific
înţelegerea şi promovarea realităţilor
şi structurii industriilor culturale şi
creative în zona comună transfrontalieră a
ţărilor Ungaria, România şi Ucraina, cu un
accent special asupra turismului cultural,
analizând datele relevante existente,
promovând know-how-ul, modelele de
guvernare de succes şi modelele
inovatoare, oferind pregătire şi recomandări
Continuare în pag. a 3-a

Cafeneaua Oamenilor de Afaceri
Programe de finanţare de la bugetul de stat 2014
În data de 5 martie 2014 Camera de Comert si Industrie
Maramureş, in colaborare cu Oficiul Teritorial pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Cluj, a organizat în
cadrul Cafenelei Oamenilor de Afaceri evenimentul cu tema
„Programe de finanţare de la bugetul de stat 2014”
La eveniment au participat reprezentanţi ai microîntreprinderilor, întreprinderilor mici
şi mijlocii, SRL-D, meşteri populari.
In cadrul evenimentului dl Cristian Raţiu - consilier OTIMMC Cluj-CIAI Satu Mare a
prezentat detaliat programele de finanţare de la bugetul de stat pe anul 2014
Evenimentele au fost găzduite de Centrul de Instruire şi Marketing al CCI Maramureş.
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„Firma de exerciţiu” îl învaţă pe elev „Să
ştie ce să facă şi să ştie cum să facă.”
„FIRMA DE EXERCIŢIU” oferă şansa,
elevilor din liceele economice:
să-şi dezvolte spiritul antreprenorial;
să se familiarizeze cu activităţi specifice
unei firme reale;
le facilitează trecerea de la şcoală la
viaţa activă.
Instruirea în „firma de exerciţiu” contribuie
la pregătirea viitorilor întreprinzători.
Într-o societate a cunoaşterii, bazată pe
competenţe, precum:
responsabilitate şi capacitate de adaptare;
creativitate şi curiozitate intelectuală;
gândire critică şi gândire sistemică;
capacităţi de colaborare şi interpersonale;
responsabilitate socială;
Pentru a evalua şi determina gradul de
competenţă în condiţii concurenţiale, firmele
de exerciţiu participă la Târgurile firmelor, care
au rolul de a crea şi dezvolta abilităţi
antreprenoriale şi manageriale în rândul
elevilor, care studiază în licee cu profil Servicii.
În perioada 6-7 decembrie 2013 a fost
organizată, la Baia Mare, cea de a VII-a ediţie
a Târgului firmelor de exerciţiu „Rivulus
Dominarum Tineret”, de către Colegiul
Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare,
sub patronajul Camerei de Comerţ şi Industrie
Maramureş cu sprijinul Inspectoratului Şcolar
Judeţean Maramureş şi cel financiar al
Consiliului local al municipiului Baia Mare.
Centrala Reţelei Firmelor de Exerciţiu din
România (ROCT) şi Asociaţiei de Părinţi
„PROCENT” Baia Mare au participat ca
parteneri ai evenimentului.
Această ediţie a reunit la Baia Mare: 82
de firme de exerciţiu provenind din 30 de licee
economice şi de profil, din 15 judeţe (Alba,
Arad, Argeş, Bihor, Buzău, Constanţa, Galaţi,
Hunedoara, Iaşi, Ialomiţa, Maramureş, Satu
Mare, Sălaj, Vâlcea, Vrancea), municipiul
Bucureşti şi pentru prima oară şi firme de
exerciţiu din Serbia.
Evenimentul organizat de Colegiul
Economic „Nicolae Titulescu” a fost aprobat
de MEN şi înscris în Calendarul Activităţilor
Educative Naţionale pe 2013, precum şi în
Calendarul Târgurilor naţionale şi al
expoziţiilor găzduite de CCI MM în 2013.
Participanţii la târg au concurat în zece
competiţii organizate: stand, materiale
promoţionale, catalog creativ şi profesional,
prezentarea firmei, tranzacţii, pagină web,

vânzător, spot şi ”Cea mai bună firmă la toate
secţiunile”
În „lumea virtuală a afacerilor”, în care îşi
desfăşoară activitatea „firmele de exerciţiu”
iniţiate de elevi, toţi sunt câştigători
câştigători,
având şansa:
de a exersa conform uzanţelor
comerciale, procesul de negociere şi
tranzacţionare, în mod direct cu alte firme
de exerciţiu;
de a pune în practică noţiunile teoretice
învăţate.
Vom prezenta în continuare mesajul
dnei Cristina Avram - inspector de
specialitate Centrul Naţional de Dezvoltare
a Învăţământului Profesional şi Tehnic Compartimentul ROCT, prezentă la târg:
„Am participat la un eveniment de 5 stele
în domeniul firmelor de exerciţiu. Totul, de la
organizare până la implicarea comunităţii
locale a fost la cel mai înalt nivel.
Apreciez foarte mult aportul CCI
Maramureş, nu doar prin punerea la dispoziţie
a sălii ci şi prin implicarea directă la târg.
Ca urmare a acestui eveniment
concluzionăm că, atât profesorii şi elevii
participanţi mulţumesc partenerilor pentru
sprijinul pe care l-au obţinut, cât şi
comunitatea locală, atât profesorii şi elevii,
prin sprijinul pe care îl obţin, cât şi
comunitatea locală, care va avea în viitor
tineri bine pregătiţi”, a declarat Cristina
Avram, reprezentantă ROCT.
Populaţia şcolară în învăţământul
preuniversitar este în continuă scădere şi
mobilitate de domiciliu. De aceea,
Inspectoratul Şcolar Judeţean trebuie să
dispună de protecţii ale creşterii/scăderii
populaţiei şcolare pentru învăţământul
primar, gimnazial şi liceal.
Armonizarea ofertei şcolare cu cererea
pieţei muncii, cu un orizont de 5 sau 10 ani,
dar şi pentru anii şcolari următori (1-2 ani) pe
localităţi, pe zone geografice – UTP, din
mediul rural sau urban, în judeţul nostru se
realizează prin „Târgul Ofertelor
Educaţionale”, organizat de ISJ Maramureş
şi CCI Maramureş.
Prima ediţie a fost organizată la Centrul
de Instruire şi Marketing al CCI Maramureş
în 2003, unde au fost montate standuri de
prezentare pentru fiecare şcoală separat prin
susţinerea financiară a CCI Maramureş.
Târgul se desfăşoară pe parcursul a 2 zile, la
sfârşit de săptămână, în prima parte a lunii
aprilie sau mai. Vizitatorii sunt elevi, cu
părinţi, din clasele I-VIII şi elevi cu/fără părinţi

din clasele superioare. La ultimele târguri au
fost invitate şi Universităţile din Baia Mare,
Cluj, Bucureşti şi Timişoara, a căror standuri
sunt vizitate de elevii claselor X-XII, din judeţ
nostru şi din judeţele învecinate. Odată cu
apariţia problemelor legate de lipsa
informaţiilor publice, am adăugat la acest
târg şi grădiniţele pentru preşcolari şi Salonul
„Didactica”.
Din ediţiile anterioare, pe lângă efectul
pozitiv al informaţiilor primare primite de
conducerile unităţilor şcolare, am constatat
că acestea ar putea să fie mult mai bune, mai
complete şi diversificate dacă s-ar aduce
unele îmbunătăţiri, cum ar fi:
- se simte lipsa specialiştilor din
cabinetele de orientare şi consiliere care să
ofere informaţii calificate, despre oferta
unităţilor şcolare, pe termen scurt şi mediu
- lipsa ofertei şcolare în introducerea de
noi calificări sau specializări în domeniile:
energie electrică şi alternativă; energie
termică; gaze; apă; canal; colectare,
administrare, depozitare şi reciclare deşeuri;
servicii publice şi pentru personal privat
- lipsa din stand a partenerilor unităţilor
şcolare şi ofertelor şi facilităţilor pe care le
acordă viitorilor elevi practicanţi sau salariaţi
- comunicarea intenţiilor unităţii şcolare
de a reduce sau opri calificări sau specializări
în următorii ani pentru reorientarea
absolvenţilor din ultimul an spre noi cereri
profesionale înrudite cu cele din această
situaţie
- prezenţa cadrelor didactice pe parcursul
evenimentelor, atât la standul propriu, cât şi
la posibila concurenţă pentru reorientarea
activităţilor proprii
- merită să amintim că se simte lipsa
comitetelor de părinţi şi a consiliilor de
administraţie din unităţile şcolare la acest
eveniment; prezenţa lor ar aduce un plus de
informare asupra trecutului, prezentului şi
viitorului copiilor şi a unităţii şcolare din care
face parte
- convingătoare ar fi şi nişte informaţii
statistice din ultimii 5-10 ani, a unităţii şcolare
cu privire la absolvenţii lor, la gradul de reuşită
în viaţa şcolară, la formele superioare de
învăţământ sau la angajarea lor în producţie.
În loc de concluzii şi recomandări,
propuneri de îmbunătăţire a
activităţilor şcolare din acest
domeniu
Şcoala tehnică trebuie plasată în poziţia în
care să asigure echilibrul dintre oferta şcolară
Continuare în pag. a 4-a
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pentru optimizarea politicilor transversale, şi promovând activele
locale relevante.
În cadrul proiectului, în luna martie 2014 s-au desfăşurat
următoarele activităţi.
În perioada 24-27 martie 2014, au avut loc primele trei
audieri sectoriale şi ateliere de analiză economică, după cum
urmează:
- în 24 martie 2014, la Baia Mare, România în domeniul
TURISMULUI
- în 25 martie 2014, la Miskolc, Ungaria în domeniul MASS
- MEDIA
- în 27 martie 2014, la Ujgorod, Ucraina în domeniul ARTEI
La aceste audieri interactive, coordonatorul şi liderul de echipă
din partea furnizorului de servicii de cercetare, dl dr. Franz
Hitzelsberger, s-a întâlnit cu reprezentanţi ai operatorilor economici
din domeniile respective, reprezentanţi ai instituţiilor de
învăţământ, ai administraţiei locale, ai muzeelor, având loc discuţii
legate de: tendinţe în domeniu, cooperarea transfrontalieră,
posibilităţi/ potenţial, nevoi, instrumente legale, reglementări de
dezvoltare a domeniului audierii, în zonă şi transfrontalier.
În 25 martie 2014, la Miskolc, Ungaria a avut loc a doua

întâlnire a Comitetului de monitorizare a proiectului (CMI).
Au participat reprezentanţii celor trei parteneri din cadrul
proiectului. Membrii CMI au purtat discuţii referitoare la stadiul
implementării activităţilor proiectului, la nivelul fiecărui partener
şi la nivelul proiectului per ansamblu şi realizând planificarea
activităţilor pentru următoarele luni de implementare până la 30
noiembrie 2014
În 26 martie 2014, la Miskolc, Ungaria a avut loc a doua
întâlnire de lucru cu furnizorul serviciilor de cercetare în
domeniul industriilor culturale şi creative. Cu ocazia acestei
întâlniri dl dr. Franz Hitzelsberger a prezentat noua echipă de
realizare a studiului de cercetare, precum şi stadiul realizării
analizei economice a zonei transfrontaliere Maramureş – Borsod Abauj - Zemplen – Transcarpathia.
De asemenea, a punctat câteva din problemele cărora
partenerii trebuie să le răspundă, prin furnizarea, funcţie de
posibilităţi, a datelor cum ar fi: mobilitatea forţei de muncă în
zona analizată, indicatori privind industriile creative şi turismul
cultural la nivel regional, naţional, precum şi date privind programe
surse de finanţare pentru industriile creative şi turismul cultural în
zona proiectului.
În finalul întâlnirii a fost stabilit programul activităţilor
contractuale pentru perioada aprilie – noiembrie 2014.
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şi cererea pieţei muncii, în concordanţă cu
exigentele formulate de economie, în
dezvoltarea profesională şi personală a
elevilor.
Noile coordonate ale învăţământului
profesional şi tehnic maramureşean trebuie
să vizeze:
reconfigurarea reţelei şcolare şi a
ofertei şcolare; formarea profesională,
abilităţile absolvenţilor;
dezvoltarea bazei materiale;
consilierea şi orientarea în carieră,
acces la educaţie al grupurilor
dezavantajate;
eficienţa internă şi externă a şcolii,
diversificarea parteneriatelor şi
reţelelor şcolare pe domenii de interes;
reducerea abandonului şi creşterea
gradului de retenţie şcolară;
revizuirea indicatorilor număr elevi pe
cadru didactic şi clasă;
cheltuieli pe elev din punct de vedere
al eficienţei;
creşterea numărului de şcoli autorizate
pentru formare profesională în toate zonele
judeţului ş.a.
Strategia formării profesionale continue
trebuie să antreneze şi să oblige toate cadrele
didactice din domeniu învăţământului
profesional şi tehnic să urmeze cursuri de
calificare şi recalificare, în vederea însuşirii
şi învăţării de noi competenţe, pe care trebuie
să le transmită apoi elevilor aflaţi în
segmentul educaţional de responsabilitate.
Această strategie trebuie îmbinată cu
politica de recrutare de specialişti, care să
asigure necesarul de personal calificat pentru
toate specializările.
Pentru creşterea beneficiilor pe care îl
oferă parteneriatul stabilit cu operatorii
economici, propunem să se pună accent pe:
identificarea operatorilor economici
valoroşi, ca potenţiali parteneri ai şcolii pe
termen mediu şi lung;
clarificarea condiţiilor concrete a
părţilor pentru derularea efectivă a
parteneriatului;
identificarea problemelor şi nevoilor
concrete a cererii de educaţie la nivelul
partenerilor potenţiali, privitor la asigurarea
practicii şcolare, dotarea atelierelor şcolare,
asistenţă tehnică pentru practica elevilor,
burse, facilitate ş.a.;
atragerea partenerilor/specialiştilor
din sectoare prioritare ale economiei locale

şi regionale, pentru calificări noi solicitate
pe piaţa muncii, în perspectiva dezvoltării
sale;
organizarea de către şcoală a
cabinetelor de consiliere a părinţilor şi elevilor
privind rolul şi importanţa şcolii profesionale
şi tehnice pentru viitorul tinerilor;
eficientizarea activităţii de consiliere
prin creşterea numărului de consilieri, a
numărului de cabinete de consiliere, dotarea
cabinetelor şi îmbunătăţirea mecanismelor
de atragere a elevilor către învăţământul
profesional şi tehnic şi ocuparea unui loc de
muncă.
Baza materială existentă în învăţământ, în
special în şcolile din mediul rural, nu
corespunde progresului tehnic şi standardelor
actuale de formare profesională. Dotarea şi
capacităţile existente permit realizarea
orelor de instruire practică pentru un număr
maxim de 5-10 elevi dintr-o clasă.
Este necesară o politică coerentă de
reabilitare, modernizare şi dotare a spaţiilor
educaţionale şi de practică şcolară – ateliere,
laboratoare, terenuri pentru exploataţii
agricole şi forestiere.
De aceea, nivelul de competenţe şi
abilităţile absolvenţilor învăţământului
profesional şi tehnic nu corespund
întotdeauna cu cerinţele angajatorilor şi a
societăţii în care trăieşte şi se dezvoltă ca
cetăţean european. În acest sens trebuie
dezvoltate abilităţi noi, cerute de tehnica,
tehnologia şi produsele noi din economie:
aptitudini spaţiale, aptitudini de percepţie a
formei, rapiditate în reacţii, competitivitate,
adaptabilitate, sociabilitate, dinamism şi
chiar diplomaţie.
Un rol important îl joacă şi dezvoltarea
abilităţilor de comunicare, directă sau în scris,
utilizarea limbilor moderne de circulaţie
internaţională şi a tehnologiei informaţionale.
Nu trebuie uitate, ci asimilate şi adaptate
regulile de convieţuire şi de civilizaţie
specifice spaţiului naţional şi comunitar.
Şcoala, ca instituţie socială cu funcţii
multiple, trebuie să răspundă nu doar nevoilor
informaţionale ale elevului, ci şi a celor
psihologice şi sociale. Scopul ultim al
educaţiei este pregătirea elevului pentru
viaţă. Creşterea numărului de eşecuri,
abandonuri şcolare, de comportamente
delincvente sau nesănătoase, de tulburări
emoţionale în rândul elevilor, indică faptul
că ar trebui să se facă mai mult în această
direcţie. Consilierea este un proces complex

ce cuprinde o arie largă de intervenţii care
impun o pregătire profesională de
specialitate. Profesorul de şcoală abilitat
pentru consilierea educaţională nu are
competenţe în consilierea în domeniul crizei
economice şi nici de consiliere psihologică.
De aceea, aceste activităţi reprezintă
domenii de intervenţie ce ţin strict de
competenţa psihologului.
Considerăm că, un rol important, al
instituţiilor care asigură legătura între
cererea pieţei şi oferta şcolii, între prezentul
şi viitorul dezvoltării tehnologiei, tehnicii,
producţiei, a pieţei muncii, a produselor şi
serviciilor, îl au Agenţiile Ministerului Muncii,
Ministerului Economiei, al IMM şi
Comerţului, Ministerului Dezvoltării şi
Ministerului Educaţiei Naţionale.
Un loc important îl are şi orientarea civilă,
prin organizaţiile patronale, profesionale,
sindicale, al părinţilor şi ONG din diferite
domenii şi activităţi legate de şcoală, forţa
de muncă şi tehnică.
Trebuie să introducem la acest capitol,
Camerele de Comerţ şi Industrie, care, ca
organizaţii neguvernamentale, apolitice, fără
scop patrimonial, de utilitate publică, cu
personalitate juridică, create în scopul de a
reprezenta, apăra şi susţine interesele
membrilor lor şi ale comunităţii de afaceri în
raport cu autorităţile publice şi cu
organismele din ţară şi din străinătate, au un
rol deosebit, în teritoriul unui judeţ şi în
localităţile acestuia, de a face studii,
perspective, sondaje etc., în conexiunea care
trebuie să existe între cererea mediului de
afaceri şi al pieţei muncii şi capacitatea
unităţilor şcolare şi de a satisface această
cerinţă.
Camerele de Comerţ, care sunt interfaţa
dintre mediul de afaceri şi instituţiile
bugetare ale statului, inclusiv Inspectoratul
Şcolar, pot oferi, în baza unor protocoale de
parteneriat sau contracte de servicii, date şi
informaţii despre necesarul de forţă de muncă
grupată pe profile, domenii şi grupe de
calificare conform COR, în dinamica unor
orizonturi cerute.
În încheiere amintim cititorilor editorialului,
prevederile Legii Camerelor de Comerţ şi
Industrie din România, nr. 335/2007, că
acestea „pot organiza singure sau în
colaborare cu alte instituţii, în condiţiile legii,
instituţii de învăţământ preuniversitare cum
ar fi şcoli comerciale, şcoli industriale şi de
meserii.
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM
Curs de pregătire teoretică în vederea autorizării electricienilor
(gradul I, II şi III)
În perioada 07-16 martie 2014, la Centrul de Instruire şi Marketing
al CCI Maramureş s-a desfăşurat o nouă serie de curs de pregătire
teoretică în vederea autorizării/reautorizării electricienilor. Cursul este
autorizat de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul
Energiei (ANRE).
Obiectivul cursului este de a
completa şi actualiza cunoştinţele
de specialitate, a cunoştinţelor în
domeniul
legislativ,
a
regulamentelor şi a normativelor
specifice şi se adresează
electricienilor care îşi propun să
susţină examenul de autorizare
sau
să-şi
prelungească
valabilitatea legitimaţiei ANRE.
Tematica cursului:
· Cunoştinţe fundamentale de
electrotehnică: Electrocinetica legile şi noţiunile specifice, Calculul puterilor si energiile asociate
elementelor de circuit, Comportarea rezistentei, bobinei si
condensatorului în circuitul alternativ, Noţiuni despre măsurări electrice
şi maşini electrice; Noţiuni despre factorul de putere şi modalităţi de
îmbunătăţire, Determinarea secţiunii conductoarelor, Curenţi de
scurtcircuit, Dimensionare şi alegere aparataj de comutaţie;
· Legislaţie conform tematicii publicate pe site ANRE.
· Normative tehnice conform tematicii publicate pe site ANRE.
· Aplicaţii numerice corespunzătoare gradelor II şi III din lista publicată
pe site ANRE.
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Programa cursului este realizată pentru respectarea tematicii şi a
bibliografiei în vederea organizării de cursuri de pregătire teoretică
pentru candidaţii la examenul de autorizare a electricienilor, în
conformitate cu Regulamentul pentru autorizarea electricienilor,
verificatorilor de proiecte,
responsabililor tehnici cu execuţia,
precum şi a experţilor tehnici de
calitate şi extrajudiciari în
domeniul instalaţiilor electrice,
aprobat
prin
Ordinul
preşedintelui Autorităţii Naţionale
de Reglementare în Domeniul
Energiei, nr. 11 din 13.03.2013.
Cursul a fost susţinut de
formatori, specialişti în domeniu,
avizaţi de către Autoritatea
Naţională de Reglementare în
Domeniul Energiei. Au participat la
curs peste 40 de persoane, din cadrul a 9 firme dintre care amintim:
UNION KARMA SRL; ELECTROMECANICA SATU MARE; TB ENERGY SERV
SRL; ELECTRO SISTEM SRL; AMI SA; ILNIC ELECTRIC SRL; CERAL SRL;
ELECTROMONTAJ SA ; KOKO ELECTRO SRL, AUXILIAR CONS SRL, dar şi
persoane fizice.
La finalul cursului absolvenţii au primit certificat de absolvire.
Informaţii suplimentare la sediul CCI Maramureş, la telefon 0262
221510, 0362-405303, fax 0262 225794, sau e-mail
cci_mm@ccimm.ro.
Mihail MĂRĂŞESCU
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Cursuri auditor intern
ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001 conform ISO 19011
În perioada 24-28 martie 2014 CCI
Maramure, în cadrul Academiei de Management
pentru IMM, şi în colaborare cu TÜV Rheinland
Romania, a organizat cursuri de auditor intern
pentru sisteme de management al calităţii
(conform ISO 19011 si ISO 9001); sisteme de
management de mediu (conform ISO 19011 si
ISO 14001) şi sisteme de management al
securităii si sănătăţii ocupaionale (conform
ISO 19011 si OHSAS 18001).
Cursurile, pe fiecare domeniu în parte, s-au
desfăşurat pe o durată de 3 zile şi au avut o
structură unitară. În prima zi s-au prezentat
standardele referenţiale domeniului de auditat iar
următoarele 2 zile au fost alocate standardului de
referinţă ISO 19011 – Ghid pentru auditarea
sistemelor de management.
Temele principale abordate în cadrul acestor cursuri
au fost:
Pentru SR EN ISO 9001:2008
· Familia de standarde ISO 9000, noiuni
generale, terminologie, principii
· Prezentarea standardului SR EN ISO

9001:2008 – Sistem de management al calităţii,
Responsabilitatea managementului, Managementul
resurselor, Realizarea produsului, Măsurare, analiză
şi îmbunătăţire
Pentru SR OHSAS 18001:2008:
Prezentarea conceptului de management al
securităţii şi sănătăţii ocupaţionale (SSO)
Referenţiale pentru sistemele de
management al SSO; Termeni şi definiţii specifice
auditului SSO
Cerinţe ale standardului SR OHSAS 18001:2008

Cerinţe ale legislaţiei naţionale privind
managementul SSO
Pentru SR EN ISO 14001:2005:
Conceptele de bază ale sistemelor de
management de mediu (SMM)
Prezentarea standardului SR EN ISO
14001:2005 – Planificare, implementare şi
funcţionare, Implementare şi funcţionare;
Verificare şi acţiune corectivă
Pentru SR EN ISO 19011:2011
Prezentarea standardului SR EN ISO
19011:2011 – Introducere, principii; Programul
de audit; Activităţi de audit; Competenţa, evaluarea
auditorilor; Documentele auditului
Au urmat: Studii de caz; Pregătire examen;
Examinare (test grilă) şi, în încheiere, Evaluarea
cursului, discuţii.
În această serie de cursuri au participat 13 persoane
din cadrul a 7 firme: ZES ZOLLNER ELECTRONIC SRL;
ELECTRO SISTEM SRL; CASCO GROUP SCS; ADISS SA;
RAMIRA SA; AEROPORTUL INTERNATIONAL BAIA MARE
RA; QUADRIO SRL.
Mihail Mărăşescu.
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM
Curs “LUCRĂTOR COMERCIAL”
În perioada 14 - 19 martie 2014,
Camera de Comerţ şi Industrie
Maramureş în cadrul Academiei de
Management pentru IMM, a organizat o
nouă serie de curs “LUCRĂTOR
COMERCIAL” (COD COR: 522303).
Acest program de formare este necesar
atât înfiinării de Persoane Fizice
Autorizate, Întreprinderi Individuale,
Întreprinderi Familiale, conform O.U.G.
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Aplicarea NSSM şi PSI; Aplicarea
procedurilor de calitate; Comunicarea la
locul de muncă;Efectuarea muncii în
echipă; Perfecţionarea profesională;
Prezentarea produselor şi serviciilor
aferente vânzării; Promovarea imaginii
standului; Menţinerea stocurilor de
rezervă; Verificarea stocurilor cu
vânzările; Comunicarea cu clienţii;
Crearea mediului ambiental necesar
vânzării; Efectuarea vânzării; Încasarea
contravalorii mărfii”.

nr. 44/2008 privind desfăşurarea
activităilor economice de către PFA, II
şi IF cât şi pentru angajaţii care activează
în domeniul comerţului.
În urma examenului final, absolvenţii au
primit certificate de absolvire recunoscute
la nivel naţional cu următoarele
competenţe: “Întocmirea documentelor
specifice activităţii de vânzare;
Raportarea activităţii de vânzare;
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Curs “Responsabil cu Gestionarea Deşeurilor”
conform legii nr. 211 din 2011

În data de 31 martie 2014 a început o nouă serie de curs
“Responsabil cu Gestionarea Deşeurilor conform legii nr. 211 din 2011”,
curs organizat de către Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş în
colaborare cu lectori de la Garda Naţională de Mediu - Comisariatul
Judeţean Maramureş.
Cursul se desfăşoară pe parcursul a patru zile, de luni până joi, în
intervalul orar 16:00 – 19:00, la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie
Maramureş.
La finalul programului de formare, cei doisprezece cursanţi, vor
susţine un test de evaluare. În urma evaluării, absolvenţii vor primi
certificate de participare emise de către Camera de Comerţ şi Industrie
Maramureş.
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Pregătiţi pentru noile provocări
ale perioadei de programare 2014 -2020
Pentru următoarea perioadă de programare financiară,
respectiv 2014-2020, Uniunea Europeană va aloca fonduri
nerambursabile prioritar proiectelor ce susţin reciproc
creşterea inteligentă, creşterea durabilă şi creşterea favorabilă
incluziunii.
Prin urmare vor fi finanţate proiectele ce urmăresc
dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare,
a unei economii mai eficiente, ecologice şi competitive,
precum şi a unei economii cu o rată ridicată a ocupării
forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi
teritorială.
Pentru a acoperi nevoile reale de dezvoltare ale României
printr-o absorbţie mai bună a banilor după 2014, trebuie să
avem la bază experienţele acumulate în perioada financiară
2007-2013 dublată de o temeinică pregătire profesională a
experţilor.

MANAGER PROIECT (COD COR 242101) – 19-31
mai 2014
EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE
ŞI DE COEZIUNE EUROPENE (COD COR 242213) –
iunie 2014

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş are plăcerea
de a invita pe toţi cei interesaţi de formarea profesională în
domeniul programelor de finanţare pentru perioada 2014 2020, la următoarele cursuri:
EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE (COD COR 214946)
– 5-9 mai 2014

Mai multe detalii despre programele de formare
prezentate mai sus puteţi obţine de pe site-ul www.ccimm.ro,
la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş, Baia
Mare, Bd. Unirii nr. 16, etaj 3, camera 9 sau la telefon
0262 221510, 0770 759499, fax 0262 225794, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro.

Aceste programe de formare sunt susţinute de către lectori
cu o experienţă bogată în scrierea şi implementarea de
proiecte finanţate din fonduri naţionale şi internaţionale
cât şi în verificarea de achiziţii publice.
Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Naţională pentru
Calificări, ce se finalizează cu certificat de absolvire
recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei
Naţionale.
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Ediţia a IV-a

INVENTICA
ediţia a VII-a
Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş va organiza
în perioada 30-31 mai 2014, ediţia a IV-a a
Salonului „Energii Regenerabile şi Alternative”
şi ediţia a VII-a a manifestării expoziţionale
INVENTICA
Ediţia din acest an a Salonului, va include secţiunile:
Energie solară,
Pompe de căldură,
Biomasă,
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Biogaz,
Hidroenergie, dar şi
Eficienţă energetică în construcţii şi renovare.
Evenimentul urmează a se desfăşura pe mai multe
paliere, din care amintim:
Expoziţia cu vânzare va reuni la standuri proiectanţi,
producători, distribuitori din domeniul energiilor
regenerabile şi alternative, asociaţii profesionale în
domeniul energiilor regenerabile şi alternative
Sesiuni de comunicări, mese rotunde, prezentări
de firmă/produse/servicii. În cadrul acestui palier vor fi
autorităţi publice naţionale, asociaţii, cercetători, cadre
universitare şi companii care vor prezenta rezultatele unor
cercetări, tendinţele în domeniul tehnologiilor şi inovaţiilor
din domeniul lor de activitate, precum şi programele de
finanţare pentru domeniul energiilor regenerabile şi
alternative
Bursă de Afaceri care va aduce faţă în faţă cererea
şi oferta de produse, servicii colaborări în domeniul
energiilor regenerabile şi alternative
Participarea la Salonul „Energii Regenerabile şi
Alternative” asigura expozanţilor şi o promovare a firmelor/
produselor/serviciilor către publicul larg, contribuind astfel
la informarea acestuia privind avantajele şi importanţa pe
care le prezintă utilizarea acestor tipuri de energie.
Pentru detalii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi la
tel. 0262-221510 sau email: cci_mm@ccimm.ro.

Promovaţi-vă cererea şi oferta prin C.C.I. MARAMUREŞ!
Dacă sunteţi interesaţi să vă promovaţi firma şi/sau să identificaţi noi parteneri
pentru afacerea Dvs., Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş vă oferă
posibilitatea de a vă înscrie gratuit în bazele de date proprii şi de a vă promova
cererea-oferta pe piaţa internă şi internaţională.
Cum trebuie să procedaţi?
Foarte simplu! Completaţi formularul de cerere-ofertă pe care-l gasiti la adresa
http://www.ccimm.ro/formulare/371_meniu_FORMULAR_CERERE_DE_OFERTA.doc
şi transmiteţi-l pe e-mail cci_mm@ccimm.ro sau prin fax la nr. 0262-225794.

CENTRUL DE INFORMARE PENTRU INSTRUMENTE STRUCTURALE
Informaţiile oferite la Centrul de Informare îi ghidează pe potenţialii beneficiari
către tipul de finanţare specific iniţiativelor şi profilului lor. În plus, îi ajută pe
cei nefamiliarizaţi cu procedurile de finanţare să înţeleagă paşii care trebuie
parcurşi pentru obţinerea unei finanţări.
Centrul acoperă o arie largă de teme şi informaţii de actualitate preluate din
întregul sistem de gestiune a fondurilor structurale şi de coeziune: autorităţi de
management, organisme intermediare, instituţii cu atribuţii de coordonare.
Activitatea Centrului de Informare se axează pe două priorităţi:
(1) informează cetăţenii, companiile şi instituţiile publice locale şi centrale
cu privire la oportunităţile de finanţare existente, in timp real şi cu informaţii
relevante;
(2) comunică obiectivele şi realizările în domeniul instrumentelor structurale,
prin evidenţierea proiectelor finanţate din fonduri structurale ce pot fi modele
de reuşită şi îmbunătăţesc viaţa oamenilor în comunităţile în care au fost
implementate.
Centrul de Informare oferă asistenţă (Help Desk), derulează campanii de
informare şi administrează site-ul www.fonduri-ue.ro. La sediul Centrului de
Informare se găsesc materiale realizate de către instituţiile cu atribuţii în
gestionarea fondurilor structurale şi materiale realizate de diferiţi beneficiari.

Campanii de informare
Campaniile de informare se vor desfăşura trimestrial şi vor conţine evenimente
de comunicare atât la nivel local, cât şi naţional. Informarea va fi ţintită,
specifică şi cu relevanţă pentru fiecare categorie de beneficiari în parte. Canalele
de comunicare prin care se vor transmite informaţiile, altele decât Help Desk-ul,
sunt:
> Evenimente de informare, organizate în cele opt regiuni de dezvoltare;
> Buletine informative;
> Broşuri cu proiecte de succes;
> Site-ul www.fonduri-ue.ro;
> Reţelele de socializare Facebook, Twitter şi LinkedIn.
Pentru a primi informaţii la zi despre fondurile structurale şi de coeziune,
despre oportunităţile de finanţare, despre activitatea Autorităţilor de Management
şi a altor instituţii publice cu atribuţii în administrarea acestor fonduri, puteţi
contacta Centrul de Informare la numărul scurt 021 9340 sau prin intermediul
internetului (www.fonduri-ue.ro/contact@infocentru.fonduri-ue.ro).
Sursa: publicaţia Asistenţă tehnică pentru implementarea instrumentelor
structurale în România editată de Ministerul Fondurilor Europene
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Centrul Zonal de Informare
în domeniul standardizării Maramureş
În cadrul CCI Maramureş funcţionează Centrul Zonal de
Informare (CZI) al Asociaţiei de Standardizare din România care
pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi standarde internaţionale,
europene permanent actualizate, standarde româneşti pentru toate
domeniile de activitate. Astfel, prin CZI, cei interesaţi au la dispoziţie
peste 28000 de standarde în vigoare. Fiecare organizaţie (firmă,
instituţie publică, ONG) interesată de dezvoltarea sa şi de creşterea

competitivităţii proprii, este necesar să investească în standarde. De
ce? Pentru că prin cunoaşterea şi aplicarea corectă a standardelor
care operează în domeniul de activitate al organizaţiei, vor putea
optimiza activităţile, procesele, produsele, relaţiile cu partenerii de
afaceri, vor obţine o creştere a productivităţii, vor beneficia de
transferul de know-how. Standardele constituie un factor esenţial în
a concura şi performa într-un mediu economic competitiv.

Educaţia despre standardizare
Educaţia despre standardizare este
necesară, în special, dar nu numai, pentru
generaţiile viitoare de manageri, ingineri,
antreprenori care au nevoie să fie familiarizaţi
cu modul de utilizare a standardelor şi cu
posibilităţile pe care le au prin participarea
la procesul de standardizare. Acest lucru le
va permite să includă standardizarea de la
începutul proiectelor sau afacerilor lor şi de
a obţine astfel toate avantajele pe care
standardizarea le poate oferi.
Instituţiile europene şi-au arătat sprijinul
şi interesul pentru educaţia despre
standardizare. Într-adevăr, “Concluzii cu
privire la standardizare şi inovaţie ale
Consiliului European (2008)”, încurajează
statele membre să îmbunătăţească poziţia
standardizării în programele educaţionale şi
curricula universitară, în scopul de a
familiariza studenţii cu beneficiile strategice
şi provocările activităţii de standardizare,
bazându-se pe expertiza organismelor de
standardizare.
Comisia Europeană şi-a arătat interesul în
vederea creşterii gradului de conştientizare
cu privire la standardizare. În comunicarea
sa, privind o viziune strategică pentru
standardele europene din 2011, Comisia
Europeană a solicitat Organismelor Europene
de Standardizare (Comitetul European de
Standardizare – CEN
CEN; Comitetul European
de Standardizare în Electrotehnică –
CENELEC
CENELEC), ale statelor membre şi altor
organisme de standardizare îmbunătăţirea

gradului de conştientizare şi educare cu
privire la standardizare. Cunoştinţele
publicului cu privire la standardizare ar trebui
să crească prin formare, activităţi de
sensibilizare şi workshop-uri specifice .
În acest sens au fost elaborate:
• Politica CEN şi CENELEC în
domeniul
Educaţiei
despre
standardizare
• Masterplanul Educaţiei despre
standardizare
precum şi
• Planul de implementare al
Masterplanului Educaţiei despre
standardizare
Instituţiile europene în domeniul
standardizării au înfiinţat Grupul comun de
lucru “Educaţie despre standardizare” (JWG
– EaS) pentru a promova cele mai bune
practici în domeniul educaţiei despre
standardizare în Europa şi întreprinde o serie
de acţiuni cu scopul de a:
realiza o creştere semnificativă a
numărului de persoane care au o cunoaştere
corectă şi pozitivă despre standardizare,
caracteristicile sale şi valoarea sa adăugată;
îmbunătăţi înţelegerea necesităţii de
standardizare pentru domeniile sale
principale de interes (mediul academic,

oficiali guvernamentali, mediul de afaceri,
manageri etc.;
creşterea competenţei acelor persoane
care doresc să participe la procesul de
elaborare al standardelor.
Publicul ţintă
Educaţia în domeniul standardizării este
esenţială pentru creşterea recunoaşterii sale
ca o parte esenţială a societăţii globale
moderne. O mai mare conştientizare a
importanţei standardelor trebuie căutată întro serie de domenii ţintă specifice:
1. Instituţiile de învăţământ şi
studenţi
trebuie să se asigure că toate nivelurile
de educaţie formală includ în curriculele sale
elemente din standarde şi standardizare
2. Mediul de afaceri, industria şi
autorităţile publice locale
ar trebui să sporească cunoaşterea şi
utilizarea standardelor existente,
recunoscând importanţa lor ca un instrument
strategic şi impactul lor asupra eficacităţii
organizaţionale
trebuie să acorde o înţelegere adecvată,
pentru a le permite să participe la procesul
de elaborare a standardelor
3. Cei care elaborează standardele
nevoia de a atinge un nivel de
competenţă bun, să fie familiarizaţi cu
instrumentele disponibile pentru ei şi să fie
capabili de a comunica aceste informaţii
altora.
Sursa: www.asro.ro

Pentru consultanţă, asistenţă şi informaţii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi şi vă veţi
convinge că CCI Maramureş este busola Dvs. în afaceri - Baia Mare bd. Unirii nr.16, et.3, cam.9,
tel. 0262-221510, 0362-405303, fax 0262-225794, e-mail cci_mm@ccimm.ro, www.ccimm.ro.
Persoana de contact Mihail MĂRĂŞESCU.
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Mesaj de mulţumire şi felicitare
Mult Stimate Domnule Preşedinte,
Vă mulţumesc călduros pentru amabilitatea de a-mi oferi,
cu dedicaţie, recenta carte: „CAMERA DE COMERŢ ŞI
INDUSTRIE A JUDEŢULUI MARAMUREŞ. FILE DE
ISTORIE 1850-2010”, al cărei autor şi coordonator al echipei
de colaboratori sunteţi Dumneavoastră, preşedintele şi
promotorul acestei instituţii în cele peste două decenii ce au
trecut, de la renaşterea, după evenimentele din decembrie 1989,
a sistemului cameral economic din ţara noastră.
Am citit cu mult interes cele peste 500 de pagini ale lucrării
şi am rămas impresionat de această valoroasă realizare.
Lucrarea prezintă, în baza unei ample
documentări şi în contextul istoricului judeţului
Maramureş, geneza acestui sistem, de la
camerele de comerţ şi industrie din Transilvania
de Nord-Vest (1850-1924), la camerele de
comerţ şi industrie din România reîntregită
(1924-1990), inclusiv camerele de comerţ şi
industrie din Transilvania de Nord Vest Oradea, Satu Mare şi Maramureş (1920-1929).
Urmează o prezentare exhaustivă a
regimului legal al acestui sistem, după care este
expus pe larg rolul Camerei de Comerţ şi
Industrie a judeţului Maramureş în slujba
comunităţii de afaceri. Activităţi, acţiuni, servicii
(Cap. I-IV), unde am citit cu satisfacţie şi evocarea
colaborării mele la organizarea arbitrajului de
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pe lângă camerele de comerţ şi industrie teritoriale.
În continuare sunt prezentate: Societăţi comerciale,
asociaţii şi fundaţii cu participarea Camerei de Comerţ şi
Industrie Maramureş (Cap. V), parteneriatele sale (cap. VI),
precum şi relaţii şi contacte internaţionale ale Camerei (Cap.
VII). Sunt relatate şi numeroase mesaje, declaraţii aniversare,
opinii, confesiuni ale unor personalităţi şi organizaţii care fac
aprecieri elogioase cu privire la performanţele remarcabile
ale Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Maramureş
(Cap. IX). Urmează un consistent „calendar” al activităţilor
desfăşurate de această Cameră în perioada 1990-2010 (Cap.
X). sunt menţionate şi unele activităţi în sprijinul vieţii cultural
artistice maramureşene (Cap. VIII).
În încheierea lucrării, Dumneavoastră - magistrul - scrieţi
şi „despre salariaţii care au participat la dezvoltarea şi
consolidarea acestei instituţii ca organizaţie de
TOP, atât în domeniul său de activitate, cât şi
în Sistemul Cameral Naţional (Cap. XI).
Sunt anexate şi o serie de ilustraţii: Politica
referitoare la calitate; un certificat pentru sistemul
de management ISO 9001-2000; precum şi o
selecţie de fotografii ale membrilor conducerii şi
ale unor salariaţi ai Camerei, inclusiv fotografii
de la diverse manifestări îndeosebi expoziţionale.
Subscriu din toată inima la aprecierile
elogioase, la caldele felicitări şi urări de bine şi
succes publicate în lucrare.
Cu deosebită consideraţie,
prof. univ. dr. Ion Băcanu

ARBITRAJUL COMERCIAL - o alternativă legală şi eficientă la justiţia statală
Arbitrajul comercial reprezintă o alternativă legală
şi eficientă la justiţia statală, oferind părţilor
posibilitatea de a soluţiona litigiile civile şi
comerciale, interne şi internaţionale, într-un timp
mult mai scurt (maxim 5 luni) decât dacă ar opta
pentru instanţa statală, beneficiind totodată de
calitatea şi confidenţialitatea actului de justiţie.
La soluţionarea litigiilor pe calea arbitrajului,
poate recurge orice persoană fizică sau juridică, de
drept public sau privat, cu sediul sau domiciliul în
România sau în străinătate.
Care sunt avantajele soluţionării
litigiilor prin arbitrajul instituţionalizat?
 Caracterul definitiv şi obligatoriu al
hotărârilor arbitrale, larga lor recunoaştere
internaţională
România, alături de alte peste 100 de state, a
ratificat Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la
recunoaşterea sentinţei arbitrale străine, încheiată
la New York, în anul 1958, precum şi celeritatea
arbitrajului, care poate fi stimulată de părţi prin
posibilitatea pe care o au de a stabili termenul
arbitrajului, constituie avantaje necontestabile ale
arbitrajului.
 Confidenţialitatea
care are rolul de a proteja credibilitatea şi prestigiul
părţilor prin faptul că dosarul cauzei, dezbaterile şi
pronunţarea nu sunt publice. Şedinţele de judecată
nu sunt publice, nici o persoană nu are acces la
informaţiile privind activitatea de soluţionare a

litigiilor Curţii de Arbitraj.
 Calitatea sporită a actului de justiţie
asigurată de alegerea unor arbitri care au
cunoştinţe aprofundate în domeniul respectiv.
 Apropierea mai pronunţată de spiritul
afacerilor comerciale
din perspectiva de a nu compromite iremediabil
continuarea relaţiilor comerciale dintre părţi şi prin
rezolvarea litigiilor într-o atmosferă lipsită de
rigiditate.
 Costurile generate de soluţionarea
litigiilor sunt mai reduse
datorită termenului scurt în care se pronunţă
hotărârea arbitrală, ce poate fi învestită cu formulă
executorie. (termenul în care se pronunţă hotărârea
arbitrală este de maxim 5 luni, iar împotriva
sentinţei arbitrale nu se poate exercita decât o cale
de atac, respectiv acţiunea în anulare).
 Consultanţa procedurală
este asigurată gratuit de personalul de specialitate
al Curţii de Arbitraj la sediul Curţii, telefonic sau
prin corespondenţă.
Accesaţi serviciile Curţii de Arbitraj
Comercial de pe lângă Camera de Comerţ
şi Industrie Maramureş.
Pentru a putea beneficia de aceste avantaje este
necesară existenţa unei clauze compromisorii
în contractul încheiat între părţi, prin care, acestea
convin că litigiile ce vor rezulta din / în legătura cu
contractul ce cuprinde clauza să fie soluţionate pe

calea arbitrajului organizat de Curtea de Arbitraj
Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie
Maramureş.
Model de clauză compromisorie
compromisorie:
“Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu
acest contract, inclusiv referitor la încheierea,
executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin
arbitrajul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de
Comerţ şi Industrie Maramureş, în conformitate cu
Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curţi, în
vigoare.“
În absenţa unei clauze compromisorii inserată în
contract, în cazul în care între părţi s-a născut deja
compromis
un litigiu, acestea pot încheia un “compromis
compromis”,
un înscris separat de contract, prin care să convină ca
litigiul existent între ele să fie soluţionat de Curtea
de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ
şi Industrie Maramureş. Acest înscris trebuie să se
refere la un litigiu actual şi determinat, menţionat
ca atare în actul de compromis.
În cazul în care părţile au în vedere o situaţie
potenţial litigioasă, care încă nu s-a declanşat,
acordul lor privind arbitrarea acestui litigiu nu este
un compromis, ci o clauză compromisorie, ce poate
fi inserată intr-un act adiţional la contractul de bază.
Contact:
Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş, Baia
Mare, B-dul Unirii, nr. 16. Tel: 0262 221510, Fax:
0262 225794, E-mail: cci_mm@ccimm.ro,
Persoană de contact: DUMITRU CLAUDIA

10

HERMES CONTACT

Direcţia Judeţeană de Statistică Maramureş prezintă:
Evoluţia principalilor indicatori
economico-sociali în luna decembrie
şi anul 2013
Producţia industrială realizată în anul
2013, comparativ cu anul 2012, a fost mai
mare cu 6,7% în volum absolut.
·Indicele valoric al cifrei de afaceri totală
(cifra de afaceri totală provine atât din
activitatea principală, cât si din activităţile
secundare ale unităţilor cu profil industrial) a
unităţilor industriale în anul 2013, a fost mai
mare, cu 9,8% faţă de anul 2012.
Investiţiile realizate în anul 2013 au
însumat 438122 mii lei, în creştere cu 7,2%
faţă de anul 2012.
În cadrul cheltuielilor de investiţii, utilajele
şi mijloacele de transport au reprezentat
56,2% din total, în timp ce lucrările de
construcţii deţineau 42,6%.
Distribuţia investiţiilor realizate în anul
2013, pe activităţi, situează pe primul loc
industria prelucrătoare (46,8% din total),
urmată de industria extractivă 1,4% şi
construcţii 1,0%. În cadrul sectorului terţiar,
ponderi mai ridicate s-au înregistrat în
administraţia publică şi apărare, asigurări
sociale din sistemul public 30,1%, transport
şi depozitare 11,2%, comerţ 5,7%, hoteluri şi
restaurante 0,7%, tranzacţii imobiliare 0,7%.
Lucrările de construcţii în anul 2013 s-au
realizat cu precădere în activităţile: industria
prelucrătoare (34,0% din total), administraţie
publică şi apărare, asigurări sociale din
sistemul public 30,8%, transport şi depozitare
11,1%, tranzacţii imobiliare 1,7%.
Utilajele şi mijloacele de transport s-au
aciziţionat cu precădere în activităţile:
industria prelucrătoare (57,2% din total),
administraţie publică şi apărare, asigurări
sociale din sistemul public 20,1%, transport
şi depozitare 11,5%, comerţ 7,8%.
În anul 2013 investiţiile din sectorul
majoritar privat au totalizat 265059 mii lei,
reprezentând 60,5% din total faţă de 69,5%
în anul 2012.
Investiţiile din acest sector au fost orientate
în principal spre achiziţionarea de utilaje şi
mijloace de transport, acestea reprezentând
66,9% din volumul de investiţii realizat.
Valoarea lucrărilor de construcţii
realizate în anul 2013 a fost de 291749 mii
lei, în scădere cu 6,4% faţă de anul 2012. În
anul 2013 au fost realizate lucrări de
construcţii noi în valoare de 188224 mii lei,
reprezentând 64,5% din valoarea totală a
lucrărilor de construcţii. Din punct de vedere
al structurii lucrărilor de construcţii noi,
ponderea cea mai mare o au lucrările

executate la construcţiile nerezidenţiale
(53,9%), iar cea mai redusă la construcţiile
rezidenţiale (1,3%).
Lucrările de reparaţii capitale realizate în
anul 2013 au fost de 33306 mii lei
reprezentând 11,4% din valoarea totală a
lucrărilor de construcţii. În cursul anului 2013
au fost realizate lucrări de întreţinere şi
reparaţii curente la clădiri şi construcţii
existente, în valoare de 70219 mii lei, ceea
ce reprezintă 24,1% din valoarea totală a
lucrărilor. În anul 2013 au fost terminate un
număr de 869 locuinţe (-142 locuinţe fată de
anul 2012), din care 411 în mediul urban şi
458 în mediul rural.
Exporturile de mărfuri
mărfuri, realizate în
luna octombrie 2013, au fost de 91676 mii
euro, în creştere cu 5,0% faţă de luna
precedentă, şi cu 12,9% faţă de luna
corespunzătoare din anul 2012.
În structura pe mărfuri a exporturilor,
ponderi mai mari au deţinut mărfuri şi
produse diverse 35,8%, maşini şi
echipamente 29,9%, produse din lemn
8,9%, metale comune şi articole din acestea
6,6%, materii textile şi articole din acestea
5,6%, materiale plastice, cauciuc şi articole
din acestea 4,8%, încălţăminte 2,0%.
În perioada 1.I.-31.X.2013, exporturile au
totalizat 809186 mii euro, în creştere cu 12,5%
faţă de perioada similară din anul 2012.
mărfuri, realizate în luna
Importurile de mărfuri
octombrie 2013 s-au cifrat la 69271 mii euro,
în creştere cu 18,3% faţă de luna precedentă,
şi cu 9,9% faţă de luna octombrie 2012.
În structura pe mărfuri a importurilor,
ponderi mai mari au deţinut maşini şi
echipamente 40,2%, materii textile şi articole
din acestea 11,3%, materiale plastice,
cauciuc şi articole din acestea 10,8%, metale
comune şi articole din acestea 8,9%, piei
crude, piei tăbăcite şi blănuri 6,1%, mijloace
de transport 4,8%, produse ale industriei
chimice 4,0%.
În perioada 1.I.- 31.X.2013, importurile au
însumat 551869 mii euro, în creştere cu 6,6%
faţă de perioada corespunzătoare din anul
2012.
Soldul balanţei comerciale în perioada 1.I.31.X.2013 a înregistrat un excedent de
257317 mii euro (faţă de un excedent de
201758 mii euro în aceeaşi perioada din
anul 2012).
Capacitatea de cazare turistică în
funcţiune a structurilor de primire turistică

în anul 2013 a fost de 1632801 locuri-zile,
mai mică cu 15,4% faţă de anul 2012.
În anul 2013 hotelurile au deţinut cea mai
mare pondere (39,9%) în totalul capacităţii
de cazare turistică în funcţiune, fiind urmate
de pensiuni agroturistice 22,4%, pensiuni
turistice 18,8%, tabere de elevi şi preşcolari
6,9%, moteluri 4,3% şi celelalte tipuri de
structuri de primire turistică cu funcţiuni de
cazare turistică 7,7%.
Indicele de utilizare netă a
capacităţii de cazare turistică în
funcţiune în anul 2013 a fost de 11,6% pe
total structuri de primire turistică cu funcţiuni
de cazare, iar pe tipuri de structuri de primire
turistică, indicii de utilizare au fost : hoteluri
(16,5%), hosteluri (15,6%), vile turistice
(13,8%), pensiuni turistice 10,5%, cabane
turistice 9,9%.
În anul 2013, în structurile de primire
turistică cu funcţiuni de cazare turistică au
fost înregistrate 157048 înnoptări la turiştii
români (82,8%) şi 32730 înnoptări la turiştii
străini (17,2%).
Comparativ cu anul 2012, numărul
înnoptărilor a scăzut cu 4,2% pe total, cu 1,0%
la turiştii români şi cu 17,0% la turişti străini.
Câştigul salarial mediu nominal brut, pe
ţară, în luna decembrie 2013 a crescut cu
6,7% iar câştigul salarial mediu nominal net
a fost mai mare cu 6,7% comparativ cu luna
noiembrie 2013.
Raportul dintre indicele căştigului salarial
mediu nominal net şi indicele preţurilor de
consum, în luna decembrie 2013, a fost de
102,1% faţă de luna corespunzătoare din anul
2012 şi de 132,6% comparativ cu luna
octombrie 1990.
Preţurile de consum al populaţiei, pe tară,
în luna decembrie 2013 au crescut cu 0,3%
faţă de luna precedentă şi cu 1,6% faţă de
luna decembrie 2012, ceea ce corespunde
unei medii lunare de 0,1%(0,4% în anul
precedent).
Numarul şomerilor înregistraţi la sfârsitul
lunii decembrie 2013 era de 8045 persoane,
în scădere cu 145 persoane faţă de luna
precedentă, şi cu 543 persoane faţă de luna
decembrie 2012. Rata şomajului înregistrat
în luna decembrie 2013 a fost de 3,8% (3,9%
în luna noiembrie 2013 şi 4,1% în luna
decembrie 2012). Pentru femei rata
şomajului în luna decembrie 2013 a fost de
3,5% (3,7% în luna noiembrie 2013 şi 3,8%
în luna decembrie 2012).
Numărul societăţilor comerciale cu aport
de capital străin (date furnizate de Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului)
înmatriculate în anul 2013 a fost de 74 cu un
capital investit de 37289 euro.
Vasile POP - director executiv
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cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei
Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, precum
şi pentru completarea Regulamentului nr. 6/2009
privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor
în cadrul adunărilor generale ale societăţilor
comerciale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
nr. 44/2009 (MO nr. 198 din 20 martie 2014)
♦ LEGE nr
nr.. 477 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind
pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare*) (MO nr.
201 din 21 martie 2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 364 din 19 martie 2014 pentru aprobarea Ghidului de
finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
(MO nr. 204 din 21 martie 2014)
♦ LEGE nr
nr.. 25 din 19 martie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscalbugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele
internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative (MO nr. 205 din 24 martie 2014)
♦ LEGE nr
nr.. 29 din 19 martie 2014 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care
gestionează fonduri comunitare (MO nr. 205 din 24 martie 2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 117 din 17 martie 2014 pentru aprobarea schemei de
ajutor de stat “Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului
productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari” aferentă
operaţiunii 1.1.a) “Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului
productiv prin investiţii tangibile şi intangibile - întreprinderi mari” din
cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii
economice” (MO nr. 206 din 24 martie 2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 208 din 26 februarie 2014 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al oficiilor de cadastru şi
publicitate imobiliară şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Centrului Naţional de Cartografie (MO nr. 210 din 25 martie 2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 212 din 10 februarie 2014 privind modificarea anexei
la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului
mediului şi pădurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor condiţii
agricole şi de mediu în România (MO nr. 210 din 25 martie 2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 37 din 17 martie 2014 pentru modificarea anexei nr. 2
la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare
sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei
pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru
animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010, ca
urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013
(MO nr. 219 din 27 martie 2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 39 din 17 martie 2014 pentru modificarea anexei nr. 27
la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare
sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de
origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării
animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/
2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul
2013 (MO nr. 219 din 27 martie 2014)
♦ LEGE nr
nr.. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind
regimul deşeurilor*) (MO nr. 220 din 28 martie 2014)
♦ LEGE nr
nr.. 101 din 15 iunie 2011 (*republicată*) pentru prevenirea
şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului*) (MO nr. 223 din
28 martie 2014)
♦ RECTIFICARE nr
nr.. 364 din 19 martie 2014 referitoare la anexei nr.
2 la Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului
auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor
climatice nr. 364/2014 (MO nr. 223 din 28 martie 2014)

Acte normative publicate
în Monitorul Oficial

♦ LEGE nr
nr.. 8 din 28 februarie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor
pentru întreprinderi mici şi mijlocii (MO nr. 157 din 4 martie 2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 254 din 24 februarie 2014 privind modificarea Ordinului
ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.
594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă
standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale
de protecţie (MO nr. 159 din 5 martie 2014)
♦ LEGE nr
nr.. 16 din 28 februarie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 11/2013 privind completarea art. 9 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri (MO nr. 161 din 5
martie 2014)
♦ ORDONANŢĂ nr
nr.. 137 din 31 august 2000 (*republicată*) privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare**) (MO nr.
166 din 7 martie 2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 18 din 19 ianuarie 2014 pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a
blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării
regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprimministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009
(MO nr. 171 din 10 martie 2014)
♦ PROIECT DE LEGE nr
nr.. 109 din 10 februarie 2014 privind
modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (MO nr. 173
din 11 martie 2014)
♦ LEGE nr
nr.. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind
regimul materiilor explozive*) (MO nr. 177 din 12 martie 2014)
♦ LEGE nr
nr.. 329 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind exercitarea
profesiei de detectiv particular*) (MO nr. 178 din 12 martie 2014)
♦ LEGE nr
nr.. 360 din 2 septembrie 2003 (*republicată*) privind
regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase*) (MO nr. 178
din 12 martie 2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 380 din 6 martie 2014 privind modificarea Ordinului
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.289/2010
pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte
administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante
sub o anumită limită (MO nr. 184 din 14 martie 2014)
♦ LEGE nr
nr.. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*) (MO nr. 189
din 18 martie 2014)
♦ LEGE nr
nr.. 51 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind securitatea
naţională a României*) (MO nr. 190 din 18 martie 2014)
♦ LEGE nr
nr.. 18 din 7 martie 2014 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional
desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (MO nr. 192 din 19
martie 2014)
♦ HOTĂRÂRE nr
nr.. 119 din 19 februarie 2014 pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.149/2002 (MO nr. 197 din 20 martie 2014)
♦ REGULAMENT nr
nr.. 6 din 18 martie 2014 pentru modificarea şi
completarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile
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CERERE - OFERTĂ

prin Centrul de Promovare şi Informaţii de Afaceri al
C.C.I. Maramureş, tel. 0262-221510, fax 0262-225794

(Când solicitaţi informaţiile faceţi trimitere la numărul de referinţă din paranteza cererii/ofertei)

•

Din Maramureş
OFERTĂ

Firma comercializează: aparatură
medicală,
mobilier
medical,
consumabile medicale: seringi, ace,
mănuşi de examinare şi sterile,
comprese sterile, bandaje. Oferă servicii
specializate în domeniul reparării
echipamentelor electronice şi optice
medicale.

•

Din străinătate
CERERI

FRANŢA
Firma franceză doreşte să
achiziţioneze lemne pentru încălzire.
(5697)
Solicită carne de pui, picioare de pui,
inclusiv congelate (destinaţie finală China
şi Vietnam) (5698)
POLONIA
Firma poloneză doreşte să importe
din România plăci ceramice pentru sobe.
Firma este unul dintre cei mai mari
distribuitori de astfel de produse pe piaţa
din Polonia. Producătorii şi exportatorii
români pot trimite oferte, în limba engleză.
(5694)
Doreşte să importe vinuri din
Romania. (5699)
S.U.A.
Solicită sandale cu talpă de lemn.
Se doreşte contractarea unui volum mic
pentru început, funcţie şi de pretul oferit
pe lot (cca 200-500 buc), urmând ca
ulterior cantitatea importată să fie mărită
(5693)
SUEDIA
Doreşte să importe nuci. (5695)
Solicită import pui întregi, ambalaţi
individual în pungi de 1200g,1300g,
1400g., etichetate corespunzător, 1
camion/ lună. Necesită certificat
Salmonella valabil în Suedia. (5695)
Doreşte import ulei de rapiţă şi de
floarea soarelui. Cantitate: 1 camion /
comandă. (5695)

hermes
CONT
ACT
CONTA

Firma suedeză solicită ouă, cantitate
800 cartoane x 360 ouă = 288000 ouă,
la fiecare 2 săptămâni, condiţii tehnice
specifice: HATCHING EGGS ROSS 308 .
(5696)

OFERTE

TURCIA
Companie producătoare turcă, caută
importator / distribuitor / dealer, care ar
dori să cumpere pungi pentru prăjire, folie
de alimente, saci de gunoi, pungi pentru
cuburi de gheaţă şi congelator, folii de
aluminiu, producţie proprie. (5700)
Companie turcă, producător de frunte
şi exportator de ancorare chimice, adezivi
pentru construcţii este în căutare de agenţi,
distribuitori, importatori şi distribuitori în
multe ţări. Compania produce peste
100.000 de cartuse în fiecare luna.

Ancorele sale chimice de înaltă calitate sunt
fabricate în cartuse de 345 ml si 410 ml.
(5701)
Companie turcească cu o capacitate
de a produce 20 de tone de somon afumat
pe lună, cu o tehnologie avansata de
producţie este în cautare de companii de
distribuţie din întreaga lume. Clienţii
importanti sunt hoteluri de cinci stele,
pieţele cu amănuntul, restaurante şi
cafenele exclusive, firme catering şi
companiile de distribuire a produselor
alimentare. (5702)
UCRAINA
Oferă o gamă largă de produse
chimice atât de producţie proprie, cât şi
străină. (5691)
Firmă producătoare, doreşte să
exporte garnituri şi plăcuţe de frână. (5692)

Semnare convenţie de parteneriat între Camera de
Comerţ şi Industrie Maramureş şi ROM INOVAMM SRL

În data de 12 martie 2014 la sediul CCI Maramureş a fost semnată convenţia de
parteneriat între Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş şi ROM INOVAMM SRL.
Cele două organizaţii îşi propun prin acest parteneriat să contribuie la formarea şi
dezvoltarea educaţiei de protecţie a proprietăţii intelectuale în strânsă legătură cu
activităţile specifice Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş, precum şi a celor legate
de activitatea de creaţie intelectuală în legătură cu Centrul Regional Maramureş al Oficiului
de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi să
colaboreze în vederea conştientizării comunităţii tehnice, ştiinţifice, juridice, universitare şi
de afaceri locale şi regionale asupra importanţei creaţiei intelectuale în general, precum
şi a modalităţilor de apărare a drepturilor dobândite prin protejarea acestora împotriva
pirateriei şi a contrafacerii.
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