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Ţară bogată cu
oameni săraci
- Partea I -

Ing. GHEORGHE MARCAŞ preşedintele C.C.I. Maramureş
În cei 24 de ani de existenţă a României
post revoluţie, în ţara noastră s-au petrecut
evenimente, fapte şi lucruri corelate atât pe
plan politic, cât mai ales economic. Nu a existat
în aceşti ani un echilibru stabil, confortabil şi
conform cu legile scrise sau cutumale specifice
economiei de piaţă pe care să le dorim să le
instituim după 1990, înlocuind politic şi
administrativ economia de comandă/
planificată după principii „socialiste”, într-o
economie de piaţă funcţională.
Trecerea la economia de piaţă, din pornire a
început cu stângul, pentru că definiţia de trecere
a ei de la socialism la capitalism s-a dovedit că
nu poate fi „un socialism cu faţă umană” de tip
gorbaciovist, aşa cum era definit în concepţia
unor lideri politic ai anilor ‘90. Şi nu a ieşit
decât ca o tranziţie în care capitalismul a
apărut cu personaje şi strategii noi, originale,
din care unii au luat calea corectă de înfiinţare
de firme private prin conceptul „prin noi înşine”,
iar alţii au urmărit îmbogăţirea lor prin jefuirea
patrimoniului naţional. Pentru a salva ideea
de economie de piaţă, simpli cetăţeni, dar şi
politicienii din dreapta eşichierului politic până
Continuare în pag. a 2-a

Energia cea mai ieftină este
energia economisită
Camera de Comerţ şi
Industrie Maramureş a
organizat împreună cu Green
Hidrofor SRL în perioada 30-31
mai 2014, la Centrul de
Instruire si Marketing al CCI
Maramureş din Aleea
Expoziţiei nr 5
• ediţia a IV-a a Salonului
„Energii Regenerabile şi
Alternative”
• ediţia a VII-a a manifestării expoziţionale
INVENTICA
Salonul „Energii Regenerabile şi
Alternative” a fost gândit să devină pentru
autorităţi, firme, cercetători, reprezentanţi ai
mediului academic, inventatori şi asociaţii, un
loc de întâlnire şi dezbatere a măsurilor,
acţiunilor ce trebuie şi se pot realiza pentru
dezvoltarea durabilă a zonei.
La această ediţie a Salonului Energii
Regenerabile şi Alternative accentul a fost pus
pe folosirea noilor tehnologii şi în domeniul
casnic nu doar în cel industrial şi de aceea
expozanţii au pregătit pentru publicul larg
standuri special pentru ca vizitatori să poată
vedea diferenţele şi avantajele oferite de
diferitele tipuri de iluminat economic, led şi cu
inducţie.
Expozanţii ediţiei a IV-a Salonului Energii
Regenerabile şi Alternative au prezentat:
• Noutăţi în domeniul panourilor fotovoltaice
• Noutăţi în domeniul panourilor solare
• Pompe de căldură, randament şi
necesitatea aplicării unei soluţii eficiente
• Iluminat cu led

• Iluminat cu inducţie. Noutăţi, avantaje,
aplicaţii şi costuri
• Şeminee şi centrale termice pe peleţi şi cu
lemn
Vizitatorii s-au putut informa privind
modalităţi de economisire a energiei şi implicit
de reducere a cheltuielilor aferente folosirii
diferitelor soluţii tehnice.
În prima zi a evenimentelor s-a organizat un
seminar dedicat energiilor regenerabile şi
alternative în cadrul căruia au fost prezentate
următoarele:
• Energia Solară - Investiţii şi
oportunităţi - Florian Dumitru director
Cepronef S.A.
• Eficientizare energetică la IMM-urilor
în secolul energiilor regenerabile - Levente
Varvedo director Solarcenter SRL
• Ultimele noutăţi pe linia pompelor de
căldură cu vaporizare directă - Daniel
Decebal director IPD-TEC SRL
• Pledoarie pentru un iluminat raţional.
Scurtă introducere în standardele SR EN
Continuare în pag. a 3-a

SEMINAR “P
rocedura judecării litigiilor comerciale de către tribunalul arbitral
“Procedura
conform noilor prevederi cuprinse în Codul civil şi Codul de procedură civilă”
Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş şi Curtea de
Arbitraj Comercial de pe lângă CCI Maramureş a organizat
în data de 27 mai 2014 la Centrul de Instruire şi Marketing
al CCI Maramureş seminarul interactiv cu tema
“Procedura judecării litigiilor comerciale de
către tribunalul arbitral conform noilor prevederi
cuprinse în Codul civil şi Codul de procedură
civilă”.
civilă”
Oportunitatea tematicii propuse a fost motivată
îndeosebi prin interesul de a fi cunoscute şi aplicate de
Continuare în pag. a 5-a
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în stânga, lipsiţi de mijloace financiare proprii au
apelat primii la împrumuturi în familie, la bănci sau
cămătari, iar ceilalţi la un împrumut din visteria
instituţiilor şi companiilor de stat din care veneau
sau prin „maşinaţiuni” şi „inginerii” financiare, au
devalizat ţara sau au forţat guvernele, apelând la
împrumuturi financiare internaţionale, devastatoare
care au dezechilibrat economia naţională pe termen
mediu şi lung.
Astfel, încet, încet, au apărut elementele specifice
ale economiei de piaţă asezonate cu cele specifice
„tranziţiei” originale româneşti, care susţinute de
legi şi acte normative oficializau „legalitatea”
drumului spre capitalism. Surprinzător, în perioada
acestei tranziţii nu s-a manifestat poziţia, intervenţia
sau imixtiunea, în sens pozitiv, a membrilor
Academiei Române sau a universităţilor în actul de
definire a căilor tranziţiei de la „socialism” la
„capitalism”, creând modele pe baze stiinţifice.
În acest mod neclar definitoriu, România a trecut
în al doilea deceniu al secolului al XXI-lea ca un stat
în care se aflau cel puţin trei forme distincte de
organizare de entităţi economice: companii/firme
mari şi foarte mari, cu capital de stat care deţineau
o mare parte din economia ţării, inclusiv integrul
monopol de stat în domeniul energiei, resurselor
naturale, a transportului, a serviciilor şi utilităţilor
publice, conduse şi administrate de stat, prin persoane
publice legate de puterea politică, care prin politica
lor managerială au prădat avuţia naţională;
companii /firme cu capital totalitar sau majoritar
privat, localizate în industria prelucrătoare, în
construcţii, în comerţul intern sau extern, în servicii,
în transporturi, formând constelaţia
microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi
mijlocii (IMM) româneşti, care în majoritatea lor
erau născute din economiile de familie, din capital
împrumutat de la prieteni de familie, cu ajutor din
partea unor prieteni din afara ţării, de la băncile
româneşti care au jucat atunci un rol pozitiv în
naşterea şi consolidarea economiei cu capital
românesc; companii/firme cu capital mixt, integral
sau parţial străin, care în majoritatea lor au lucrat
cu firme de stat româneşti în calitate de importatori
sau exportatori de produse sau servicii competitive
pe piaţa lor, produse executate pe baza know-howului şi a marketingului propriei pieţe în domeniile:
comerţ exterior, transporturi, industria prelucrătoare,
mai ales a lemnului şi mobilei, industria alimentară,
a materialelor de construcţii, a confecţiilor, cu
predilecţie celor din lohn, IT, formând grupa
întreprinderilor mici şi mijlocii sau mari. Acestea au
adus schimbări esenţiale în tehnologii şi dotări tehnice
cu ajutor financiar direct sau indirect, formând firme
de succes.
Cel de-al doilea deceniu a început cu marile
privatizări din industriile metalurgică şi siderurgică,
chimică, a prelucrării lemnului şi mobilei, a resurselor
naturale din domeniul producerii şi distribuţiei
energiei electrice, a gazului metan, IT, agricultură
obţinute prin cumpărare directă de firme privatizate

româneşti, din fostele IAS şi/sau institute de
cercetare, în scopuri imobiliare, apoi sistemul bancar
şi de asigurări, retailul – super şi hipermarketul,
industria materialelor de construcţii, pe scurt tot ce
se vindea de către statul român ieftin şi care a adus
economia românească în stare de colaps. În această
perioadă în România se defineşte şi se consolidează
economia de piaţă de tip semicolonialist, când
treptat, treptat tot ce era românesc şi determinat
pentru o dezvoltare proprie cu mijloace financiare
proprii în folosul propriului popor, a trecut pe mâna
capitalului străin.
Tot începând cu deceniul doi al acestui secol,
economia românească a început să fie condusă de
organisme şi institute politico-financiare din afara
ţării. Obişnuiţi din istoria trecutului nostru începând
cu cucerirea Daciei şi până în prezent, românii au
acceptat să fie vasali sau slugi conduşi de către
imperiile care au dominat economia şi ţările mici
din Europa în cele peste două ultime milenii d
existenţă. Aşa a trecut poporul român prin stăpânirea
Imperiului roman, turc, rus, austriac, francez ş.a.
continuând până în zilele noastre de către marile
puteri economice şi financiare din lume – Uniunea
European, SUA, FMI, Banca Mondială, NATO ş.a.
Am ajuns ca, în prezent, ţara noastră să fie
condusă, în majoritatea vieţii politice şi economice
prin legi şi acte normative elaborate majoritatea în
afara ţării. Mai mult de 50% din acestea sunt venite
pe linia UE, o altă parte prin FMI, Banca Mondială,
NATO şi Dumnezeu mai ştie care instituţii şi organisme
financiare la care noi am aderat. Am ajuns să trăim,
să muncim, să convieţuim, să ne hrănim, să ne tratăm
sănătatea, să existăm ca persoane şi ţară după norme
impuse de zecile de mii de funcţionari din instituţiile
şi organismele de conducere ale acestor noi „stăpâni”.
Eram o ţară care a avut de toate, începând cu
resursele umane capabile ca vârstă şi pregătire, cu
resursele naturale proprii diversificate, aşa cum nu
au avut multe ţări din Europa şi din lume şi am ajuns
să nu mai avem sau să nu ne mai aparţină aproape
nimic în afară de aer şi apa din fântână. Din bogăţiile
strategice ale ţării nu ne mai aparţin resursele
naturale proprii la care eram fruntaşi în lume/Europa:
petrolul, gazul metan, energia electrică sau termică,
băncile sau alte instituţii financiare.
Acum, forţa de muncă bună am împins-o afară în
lume, care a emigrat în UE, creând creşterile şi
adausurile substanţiale la PIB Franţei, Italiei, Spaniei,
Germaniei, Angliei şi a altor state din Europa şi din
lume. Materiile prime sunt dirijate de aşa zisele
firme româneşti dar cu capital străin către ţările lor
de origine la preţuri de nimic, sub formă naturală
sau semiprelucrate dar cu consum mare de energie şi
forţă de muncă la preţuri sub cele ale pieţei.
Suntem ţara care are fenomene extraordinare,
extreme, manifestate în dezvoltarea economică, a
căror efecte devastatoare nu li se află cauza. Exemplu
concludent a fost dacă am avut sau nu am avut criză
economico-financiară în România. După unii da, după
alţii ba! Nu am fost deplin siguri, dar am avut nevoie
de o „centură de siguranţă” financiară dictată de

incompetenţi, care ne-a costat pe noi românii în
2009-2010, peste 20 miliarde de euro, împrumutaţi
de la FMI, UE şi BM, din care niciun euro nu a ajuns la
amărâtul de român sau la o firmă românească. Cu
acest împrumut am ajutat băncile cu capital străin
din România şi BNR pentru a acoperi pierderile
acestora datorate proastei administrări şi gestionări
a capitalurilor în interesul lor bancar şi al
funcţionarilor care s-au bucurat de câştiguri
exorbitante agravând şi mai mult sărăcia
cetăţeanului român.
Nimeni din cei îndrituiţi prin legi, obligaţi prin
funcţie, pregătire profesională şi expertiză, nu şi-a
asumat răspunderea asupra deciziei finale care a
determinat îndatorarea statului pe termen lung.
Lucrare de mântuială, născută sau luată prin dezbateri
sterile şi contradictorii, televizate sau la radio ne
justificau deciziile lor neghiobe, cât de nesocotiţi
au fost cu averea statului şi cu nivelul de trai al
românului. Aproape toţi cei care ne conduc, având o
activitate şi răspundere publică, de la preşedinţie,
parlament, guvern, preşedinţi de judeţ sau primari,
persoane publice alese şi îndrituite să îndeplinească
sau să execute o funcţie de servitute în folosul sau
serviciul poporului şi al cetăţeanului se cred stăpâni
ai averii naţionale sau locale încredinţate, erijând
în persoane care ar da ceva ţării sau cetăţenilor,
afirmând în discursurile lor cu nonşalanţă „am dat”,
„am luat”, „dau”, „voi da” şi alţi care uită că funcţia
pe care au primit-o este vremelnică.
Noi i-am ales şi le-am încredinţat avuţia
naţională, regională sau locală să o administreze, să
execute nişte atribuţii stabilite prin fişa postului
întocmită în baza constituţiei, a legilor,
regulamentelor aprobate etc. şi nu să erijeze în
patroni de ţară, judeţ sau localitate.
Ei au lăsat ca ţara să fie condusă de la Bruxelles,
Strasbourg şi Washington şi mai puţin din România.
Normal ar fi ca statul să conducă ţara, da nu prin
televizor sau radio şi „controlată şi sancţionată” de
FMI, UE, BM sau NATO.
Ar putea oare statul ca prin luarea funcţiei de
investitor strategic să devină o soluţie la creşterea
economică? Răspunsul considerăm că este: NU!
După decembrie 1989 statul-investitor s-a dovedit
că a fost şi este un continuu dezastru pentru economia
naţională. E drept că nu numai în România, dar şi în
multe alte ţări din lume, inclusiv din Europa statul
este un prost administrator al banilor de investiţii.
România atinge un nivel maxim negativ în luarea
deciziilor strategice în mare parte greşite şi
incompetente, mai ales în domeniul dezvoltator al
economiei prin luarea unor măsuri antiromâneşti.
Astfel, prin majorarea şi înmulţirea taxelor şi
impozitelor au diminuat posibilităţile de păstrare
sau dezvoltare a mijloacelor proprii financiare sau
atrase prin împrumuturi vremelnice necesare
redresării, reactivării, dezvoltării şi creşterii
economice. S-a tratat şi acceptat criza economică şi
financiară în România, care de fapt a fost mai degrabă
o criza de incompetenţă politică şi instituţionalizată,
în care, în loc să se lucreze asupra factorilor interni
şi/sau externi sistemului, s-a trecut fără o analiză
profundă la măsuri de amputare a unor drepturi care
Continuare în pag. a 4-a
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12464 şi 13201 - Gheorghe Mureşan director
RMG Casual SRL
• Proiecte educaţionale în domeniul
energiei: ”Energy Games-Energy Takes
Shape” si ”YES - Young Energy Specialists
against energy waste in cross-border schools”,
Noemi GANEA, specialist comunicare AMEMM
• Educaţie non-formală în domeniul
energiei durabile - Lecţii demonstrative, Ş.l.
dr. ing. Liviu. NEAMŢ, Universitatea Tehnică din
Cluj Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia
Mare
• Prezentare de produse Zukunft Haus SRL
Oradea
9 La Nordica Extraflame - producător de sobe, inserturi, şeminee
şi termoşeminee, centrale termice pe lemn sau peleţi
9 Creawater - producător de sisteme de filtrare si purificare a
apei, atât pentru uz casnic cât şi pentru uz industrial
9 Solar Focus - lider mondial în producerea de cazane mixte (pe
lemn şi peleţi), sisteme solare şi panouri fotovoltaice
9 Oventroop - producător de piese pentru încălzirea în
pardoseală, racorduri, fitinguri, robineţi, filtre şi automatizări multiple
9 EcoTec - producător de pompe de căldură de eficienta ridicata
(COP pana la 6.8)
9 ThermalTechnology - producător al unor sisteme inovative de
încălzire pe baza de fibra de carbon
La seminar au participat alături de reprezentanţi ai firmelor din
domeniul instalaţiilor, construcţiilor şi elevi ai instituţiilor de învăţământ
de specialitate în construcţii, cadre didactice şi studenţi din cadrul
Universităţii Babeş Bolyai - Centrul universitar Nord Baia Mare.
În aceeaşi perioadă – 30-31 mai 2014 - In cadrul manifestării
INVENTICA Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş împreună cu
Societatea Inventatorilor din România filiala Maramureş au reuşit să
prezinte 35 de inovaţii, invenţii şi brevete ale inventatorilor
maramureşeni după cum urmează:
I. Prof. sing. Petruţ Ioan
• Turbină eoliană
• Instalaţie energetică ecologică
pentru râuri
• Senzor de apa
• Instalaţie de protecţie auto
• Senzor de apa şi apelare pe
telefon mobil
• Duş special cu vibromasaj.
Decapsator
• Cleşte ergonomic pentru
desizolat sârme emailate
II. Sing. Vass Attila
• Instalaţie de protecţie auto
• Senzor de apa cu apelare pe
mobil
III. Prof. dr. ing. Năsui Vasile
• Actuator mecanism multiaxial
multifuncţional
• Mecanism cu recuperarea energiei de frânare
• Actuator mecanism glisieră telescopic
• Robot de gospodărie cu presă de ulei vegetal
IV. ing. Antal Alexandru, S.C. M.M.G. SRL Baia Mare
• Piesă de trecere de la oţel la polietilenă
V. Cercet. st. ing. Goldstein Jack,
• Procedeu de obţinere a aurului si argintului
• Procedeu de dezarseniere a piritelor arseno-aurifere
VI. Cercet. st. ing. Duda Gavril
· Reactor de sinteză a alchilhexantogenaţilor alcalin

VII.Prof.dr.ing. Hotea Vasile, dr.ing. Juhasz Jozsef, dr.ing.
Bădescu Gabriel
• Procedeu de reţinere prin absorţie chimică a CO2 din gaze reziduale
VIII. Prof. dr. ing. Hotea Vasile
• Instalaţie de alimentare continuă a materialelor reci prelucrabile
prin convertizare
• Procedeu de recuperare a plumbului din pasta sulfatată
acumulatoare uzate
IX.Şef lucr. dr. ing. Juhasz Jozsef
• Procedeu de obţinere a peletelor din concentrate oxidice cuproase
X. Bud Ioan Viorel
• Maşină de semănat
• Masă reglabilă multifuncţională
• Utilaje de gospodărie şi amenajări
XI. Prof. dr. ing. Volcovinschi Nicolaie
• Instalaţie mecanică gravitaţională pentru producerea energiei
electrice
• Instalaţie de tratarea sterilelor din halde pentru depoluare
• Aparate, utilaje şi instalaţii pentru prelucrarea materiilor prime,
minereuri cu consum redus de energie
• Instalaţie pentru prelucrarea materialelor (din plante speciale) şi
deşeuri de biomasă şi de lemn
XII. ing. Mihai Vijdeluc
• Reductor planetar cu joc de
torsiune redus RO 106157
• Electrotambur RO 110808
XIII ec.Vasile Ciocotişan.
• 32. „Casa viitorului”
XIV. Colegiul Tehnic “George
Bariţiu” Baia Mare.
Elevi: Fărcaş Ciprian, Bota
Andrei, Crişan Vlăduţ. Profesor:
Prof. ing. Tiberiu Mociran,
• Sistem de propulsie
electromagnetică în impulsuri
Elevi: Donca Denis, Bretan
Bogdan. Profesor: Prof. ing.
Tiberiu Mociran
• Stetoscop electronic cu
înregistrare
Elevi:Fărcaş Ciprian, Prof. ing. Claudiu Buxbaum,
• Chit educaţional cu microcontroller
Dacă urmare ediţiei a III-a a Salonului de Energii Regenerabile şi
Alternative în judeţ s-a realizat un proiect de succes în domeniul
energiilor fotovoltaice, organizatorii îşi propun să urmărească feedback-ul ediţiei a IV-a a Salonului de Energii Regenerabile şi Alternative
şi ediţiei a VII-a a Salonului INVENTICA astfel încât, în baza rezultatelor
acestora, ediţiile viitoare să devină târguri propriu-zise în cadrul cărora
forumurile de afaceri să aibă un loc aparte.
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conduceau la menţinerea unui nivel de trai neconform
cu posibilităţile umane şi naturale ale României.
Prin aceste măsuri agresive s-a amputat creşterea
economică, reducând consumul productiv şi al
populaţiei, inducând în rândul populaţiei frica pentru
ziua de mâine, împingându-l spre emigrare sau
apelarea la unele fapte antisociale.
Luarea deciziilor absolut greşite şi incompetente
luate începând din 2009-2010 au condus la creşterea
obligaţiilor de asigurări, la majorarea TVA, a taxelor
pe proprietate, generarea de arierate de către stat
care prin neplata obligaţiilor faţă de parteneri privaţi
au „virusat” întregul sistem de plăţi şi încasări al
ţării care au condus nemijlocit la reducerea creşterii
economice şi reducerea salariilor tuturor bugetarilor
cu 25%. România simte nevoia acută a unei reforme
fiscale profunde şi conforme cu realitatea. Printr-o
relaxare ştiinţifică şi profesională a fiscalităţii am
putea declanşa reactivarea pârghiilor de creştere
economică şi avansa salariile reale, de care economia
are nevoie pentru ca să iasă din ritmul lent al creşterii.
Astfel, am dezvolta o clasă de mijloc de care România
are nevoie, care ar asigura consumul permanent şi
constant, stimulând cererea de produse şi servicii din
ţară şi din importul complementar, şi ar conduce
nemijlocit la creşterea PIB, a nivelului de trai al
românului. Se încearcă nişte majorări salariale la
bugetari pentru a repara proasta şi nejudecata
reducere cu 25 % din 2010 şi ceva în plus, poate 7%,
care să acopere inflaţia, ce a diminuat salariul real,
fără să se realizeze o reformă profundă a restructurării
economice. De asemenea, amintim celor ce conduc
ţara să nu uite că pe lângă funcţionarii publici, în
România, mai există şi salariaţi nebugetari din
economie care trebuie şi ei să fie stimulaţi alături
de patron, şi de către stat.
Mulţi analişti ai economiei româneşti constată că
guvernul nostru, prin reducerea consumului intern
prin taxare ca urmare a majorării TVA şi a accizelor,
astfel, se realizează de fapt, neproductiv, transferul
unor venituri de la mediul privat la buget, care ar
permite astfel finanţarea unor investiţii cu efect de
antrenare mai ridicat imediat în economie decât
dacă banii care ar rămâne în piaţă, mai ales în
depozitele bancare unde depunerile persoanelor fizice
sau juridice se îngroapă pentru ei. Este un punct de
vedere total greşit şi neproductiv al guvernaţilor ce
poate avea un final catastrofal pentru mediul de
afaceri şi cetăţean - prin taxarea exagerată se omoară
consumul motor al creşterii economice. Am ajunge
astfel la modelul Argentinei, impus de FMI care se
ştie ce efecte catastrofale a avut prin blocarea
economiei pe termen lung. Experţii finanţişti n-au
reuşit, pentru că nu s-au străduit, să identifice locul
de unde şi când să se încaseze productiv taxele şi
impozitele fără ca, consumatorul să fie obligat să se
refugieze în economia subterană, să se aprovizioneze
acolo unde găseşte mărfuri şi servicii netaxate şi
mult mai ieftine. Cu alte cuvinte, Finanţele duc o
politică neproductivă şi storc bani de la contribuabili
fără ca lucrurile să meargă mai bine pentru ambele

părţi, atât pentru stat cât şi pentru plătitor, astfel
ca economia să meargă mai bine şi să creeze noi
locuri de muncă cu creşteri salariale. Asta înseamnă
că, parlamentul şi executivul, în ciuda declaraţiilor
politice, nu doreşte sau nu se străduieşte să
îmbunătăţească condiţiile de existenţă a mediului
de afaceri, ci caută să impoziteze în continuare
subzistenţa şi sărăcia poporului care devine pe timp
ce trece tot mai sărac. Banii trebuie să circule între
stat şi cetăţean în mod creator, productiv şi benefic
ambelor părţi.
Se poate afirma că acum în 2014 a devenit un
fapt cert continuarea stagnării consumului care e o
boală mai veche şi periculoasă acceptată de politica
economică a României. Prin consum statul trebuie să
ia în calcul toate „gurile” care consumă din resursele
ţării: ale populaţiei, ale unităţilor bugetare, ale
bugetului în totalitate, ale companiilor lucrative
ş.a. aşa cum s-a mai afirmat, din zona consumului, se
pun în mişcare motoarele economie reale. Vine în
sprijinul acestui punct de vedere teoria avansată,
acum aproape şapte decenii, de părintele doctrinei
„bunăstare pentru toţi”, a lui Ludwing Erhard. Acesta
a văzut şi definit creşterea economică ca o consecinţă
a faptului că „în jurul consumatorului casnic sau
productiv gravitează întreaga economie”. Această
idee, plecată din Germania postbelică, a fost
dezvoltată în teorie şi practică nu numai în ţara de
origine ci şi în multe ţări din lume. Viaţa însă, viaţa
reală, şi experienţa din aceste ţări a demonstrat că,
astăzi, consumatorul are un rol nou şi determinant
în viaţa şi existenţa economiei unei ţări.
Consumatorul nu a rămas un simplu „punct fix”,
nedefinit economic. În jurul său se învârte economia,
în sus sau în jos. El a devenit focarul activ de la care
producţia porneşte, dă curs cererii şi o poate influenţa,
dând producătorului lumina şi căldura pieţei.
Producătorul influenţează cererea, dar tot ce reprezintă
oferta lui trebuie legată de cantitate, calitate şi
structură dependent de consumator, de nevoile lui, de
dorinţele lui, de plăcerile şi capriciile lui şi înainte de
orice, de banii lui sănătoşi şi nu bolnavi de inflaţie,
pentru că fiecare îşi rezumă sau calculează consumul
în raport cu veniturile şi de nivelul de cât vrea el să
economisească pentru nevoile viitoare şi, de multe
ori, de creditele pe care le poate obţine de la bănci
pentru a obţine „bani ieftini”.
Dacă românii nu vor avea în 2014 mai mulţi bani
pentru a-şi plăti sporurile de consum, necesare creşterii
nivelului de trai normal şi dacă comerţul, turismul,
educaţia, transporturile, sănătatea, cultura, sportul,
alte servicii, nu se vor dezvolta în conformitate cu
cererea, ele vor continua să-şi piardă clienţii, pentru
că populaţia nu mai are banii pentru consumul de
produse şi servicii. Primul care pierde este bugetul
de stat, fiindcă se restrâng încasările din taxe şi
impozite. De pierdut, pierde, mai întâi PIB, care îşi
dobândeşte cu greu sensul real din economia, acela
de susţinător furnizor de mijloace financiare
investiţionale necesare pentru asigurarea producţiei
de bunuri şi servicii, care să îmbogăţească oferta
internă şi implicit dezvoltarea şi creşterea economică.

Paradoxal, în Suedia, statul acaparează peste
jumătate din resursele produse de economie, se
situează lângă media europeană de 1,73 euro. De
unde se vede că statul scandinav, cu o puternică
politică socială redistribuie resursele pe criterii de
piaţă. Nu ca România, unde veniturile fiscale, deşi
reprezintă sub o treime din PIB, costurile cu salariile
impuse de stat sunt mari, pentru că resursele nu-s
alocate pe considerente de piaţă, ba chiar ne lăudăm
că-i bine că n-o facem pentru că nu avem o politică
definită în acest sens. Exemplul ideal e, fireşte,
Irlanda, stat în care, pentru un euro salariu,
angajatorii achită 1,34, care au o politică economică
realistă – bazată pe maxima că „banul strâns de stat
nu trebuie să devină o frână a dezvoltării economiei”.
Şi apropo, revenind la cea de-a doua „teză”
vehiculată, care susţine că statul nu investeşte mai
bine şi mai ieftin decât piaţa, din cauză că,
guvernanţii care administrează fondurile bugetare
sunt legaţi politic de partidele lor care i-au promovat,
dar şi de „baronii” locali care i-au susţinut şi propulsat
şi care trebuie recompensaţi îndestulător de la buget.
În mod firesc şi natural fondurile sunt alocate de
piaţă şi nu de stat, banii se duc acolo unde există
cerere cu posibilitate de creştere economică şi
profitabilitate. În schimb, când acestea sunt
redistribuite de la buget, statul încercă să provoace
o creştere ruptă de realitatea pieţii interne şi externe
a fondurilor de investiţii, nerespectând principiile ce
stau la baza creşterii economic şi profitabilităţii. În
legătură cu efectul de multiplicator al investiţiilor
bugetare, profesorul John Taylor de la Stanford
University din SUA, spune că o mărire a cheltuielilor
bugetare pentru dezvoltarea economică cu 1% are
care efect o creştere de numai 0,7% a PIB. Şi astai în SUA. La noi, din cauză că cuantumul taxelor şi
impozitelor este mare, pentru că lipsesc
deductibilităţile conjuncturale, care să coreleze
abaterile, iar fondurile se repartizează pe criterii
clientelare, PIB poate avansa cu maximum 0,3%0,5% cel mult!
La noi s-a împământenit ideea ca statul trebuie
să fie principalul investitor în economie, idee
susţinută de mulţi decidenţi din politica economică
a României. Mergând pe acest concept greşit din
punct de vedere al dezvoltării economice, România,
în anii 2009-2010, s-a îndatorat prin împrumuturi
externe mai rapid decât au avansat exporturile şi
PIB, până când datoria publică a ajuns la limita de
alertă, de colaps.
După parcurgerea rândurilor de mai înainte se pune
întrebarea, când oare vom avea un guvern în modul
de formă şi de fond în afirmarea şi aplicarea în
economia românească?
Am rămas agăţaţi în evenimentul numit „criza
financiară” din 2009, în care am intrat şi din care
nu mai reuşim să ieşim, cu toate că politicienii şi
guvernanţii au declarat de câteva ori că am ieşit din
ea! Partea tristă este că niciodată nu se va putea
realiza acest deziderat, atâta timp cât politicul
nostru nu-şi recunoaşte falimentul şi încearcă mereu
„să corecteze greşelile” antecesorilor la conducerea
ţării, amânând „sine die” realizarea unor forme
normale legale care să consune cu norma morală.
(Continuare în numărul următor)
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SEMINAR “P
rocedura judecării litigiilor comerciale de către tribunalul arbitral
“Procedura
conform noilor prevederi cuprinse în Codul civil şi Codul de procedură civilă”
Urmare din pag. 1

către societăţile comerciale şi instituţii noile dispoziţii cu
reglementări care prevăd soluţionarea cu celeritate a litigiului
comercial cât şi o executare neîntârziată a hotărârii arbitrale.
Menţionăm mai jos temele care au fost prezentate în cadrul
seminarului de către membri Colegiului de Conducere al Curţii
noastre de Arbitraj Comercial:
- Dispoziţiunile procedurale cuprinse în Codul de procedură civilă
şi Codexul arbitral privind acţiunea arbitrală, promovarea acesteia,
desfăşurarea şedinţelor de judecată care sunt nepublice cât şi
pronunţarea hotărârii arbitrale – prezentate de dl. Viorel Bălin –
preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă CCI
Maramureş;
- Punerea în executare a hotărârii arbitrale care se face imediat,
asemenea unei hotărâri judecătoreşti şi alte dispoziţii
procedurale care facilitează obţinerea cu mai multă operativitate
a unei hotărâri definitive şi executorii, ceea ce evident este în
interesul părţilor – tematică prezentată de dl. Gheorghe Frumos

– membru al Colegiului de Conducere al Curţii de Arbitraj Comercial
de pe lângă CCI Maramureş.
Dl. Ion Vrânceanu directorul general al CTCE Piatra Neamţ a
Managementul dosarelor în instanţă în
prezentat tema: ”Managementul
conexiune cu legislaţia şi jurisprudenţa la zi.
AVOCATPRO versus LEGIS
LEGIS” . Participanţii au aflat noutăţile în
domeniu aduse de noua aplicaţie AVOCATPRO - primul organizator
electronic al juriştilor din România şi Uniunea Europeană, aplicaţie
care administrează dosarele şi semnalează prin alerte specifice
depunerea la termen a documentelor procedurale, asigurând
conexiunea cu legislaţia şi practica judiciară integrată aplicaţiei
LEGIS.
La acest eveniment au participat: dl. Radu Ioan Micle - decanul
Colegiului Consilierilor Juridici Maramureş, consilieri juridici
anagajaţi în societăţile comerciale din judeţ, consilieri juridici
angajaţi ai unor primării din judeţ şi ai altor instituţii publice,
avocaţi, mediatori şi reprezentanţi ai operatorilor economici din
judeţul Maramureş.

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM
Curs Expert Achiziţii Publice
În perioada 5 - 9
mai 2014, Camera
de
Comerţ
şi
Industrie Maramureş
în parteneriat cu
Camera de Comerţ şi
Industrie a României,
au organizat prima
serie de curs de
perfecţionare
“EXPERT ACHIZIŢII
PUBLICE”, COD COR:
214946,
curs
autorizat de către
Autoritatea Naţională
pentru Calificări.
Programul
de
formare a fost adresat tuturor
persoanelor juridice (autorităţi/
instituţii publice, operatori economici,
ONG-uri, etc.), interesate în
achiziţionarea sau ofertarea de bunuri,
servicii sau lucrări într-un cadru
guvernat de cele 7 principii ce stau la
baza directivelor europene şi a
legislaţiei româneşti privind achiziţiile
publice, respectiv nediscriminarea,
tratamentul egal, recunoaşterea

reciprocă,
transparenţa,
proporţionalitatea, eficienţa folosirii
fondurilor publice şi asumarea
răspunderii.
Tematica cursului a fost orientată
atât către instituţiile/organizaţiile care
au calitatea de autorităţi contractante
cât şi către operatorii economici ce
au calitatea de ofertanţi. Astfel au fost
abordate aspecte privind cadrul
legislativ, iniţierea, derularea şi

finalizarea diferitelor
proceduri
de
achiziţie publică, atât
din
perspectiva
autorităţilor
contractante cât şi
din
perspectiva
ofertanţilor, pentru ca
aceştia să devină
operatori competenţi
şi eficienţi pe piaţa
achiziţiilor publice.
Cursurile
sau
desfăşurat la sediul
Camerei de Comerţ
şi
Industrie
Maramureş
şi
susţinute de către
lector specialist în domeniul achiziţiilor
publice.
În data de 13 mai 2014, a fost
organizat examenul final la care gradul
de promovabilitate a fost de 100%.
Certificatele de absolvire eliberate
absolvenţilor sunt recunoscute de
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi
Ministerul Educaţiei Naţionale.
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Prezentare proiect
DECC – Supporting the development of the economy of culture
and creativity in the cross-border region Hungary-Romania-Ukraine
(HUSKROUA/1001/058)
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE MARAMUREŞ în calitate de Beneficiar implementează în cadrul Programului
„Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013”, call for proposals reference number:
HUSKROUA/1001”, proiectul cu titlul “DECC – Supporting the development of the economy of culture and creativity in the
cross-border region Hungary-Romania-Ukraine”, număr de identificare al contractului: HUSKROUA/1001/058.
Proiectul are ca obiectiv general intensificarea cooperării în zona transfrontalieră comună a regiunii Ungaria-RomâniaUcraina într-o manieră sustenabilă, socială şi economică, prin implementarea instrumentelor relevante care susţin dezvoltarea economiei
în domeniul culturii şi creativităţii în această regiune transfrontalieră, cu un accent special asupra turismului cultural.
Obiectivul specific al proiectului este de a înţelege şi a promova realităţile şi structurile industriilor culturale şi creative
în zona comună transfrontalieră a ţărilor Ungaria, România şi Ucraina, cu un accent special asupra turismului cultural, analizând
datele existente relevante, promovând know-how-ul, modele de guvernare de succes şi modele inovatoare, oferind pregătire şi
recomandări pentru optimizarea politicilor transversale, şi prin promovarea activelor locale relevante
Grupul ţintă al proiectului este format din: personalul celor trei parteneri din proiect; cel puţin 150 de reprezentanţi a
părţilor interesate din industriile culturale şi creative, care beneficiază de audieri pe domenii (5 audieri pe domenii per regiune
transfrontalieră cu un număr mediu de 10-15 participanţi/audiere); cel puţin 90 de participanţi în şase sesiuni de pregătire; cel puţin
45 de participanţi în trei ateliere; cel puţin 500 de persoane vor fi informate prin buletinul informativ; cel puţin 135 de participanţi
ca expozanţi, o medie de 45 de participanţi ca expozanţi/expoziţie (Notă: indicatorul de 135 de persoane nu implică persoane
diferite, ci expozanţi care participă la cele trei evenimente); cel puţin 600 de vizitatori la expoziţii, un număr mediu de 200 de
vizitatori la fiecare dintre cele trei expoziţii.
Grupul ţintă este format din următoarele categorii: camere, administraţii locale, mediu academic, părţi interesate a sectorului
cultural si creativ, reprezentanţi a industriilor culturale şi creative, ONG-uri.
Rezultatele estimate ale proiectului sunt: înţelegere mai bună a statutului şi a potenţialului industriei creative şi culturale;
Studii şi analize a industriilor culturale si creative transfrontaliere, prin analiză, întâlniri, rapoarte, studii de caz şi audieri pe
domenii; creşterea schimburilor de experienţe practice, prin sesiuni de pregătite personalizate şi ateliere, prin ateliere şi sesiuni de
pregătire; promovarea mai bună a industriilor culturale şi creative, a rezultatelor proiectelor şi o vizibilitate mai buna a UE şi a
obiectivelor proiectului din Regiune, prin website, afişe, broşuri, articole de promovare, buletine informative, expoziţii şi conferinţe
finale; Dezvoltarea de noi reţele transfrontaliere active, prin acorduri de parteneriat transfrontaliere; Competenţe de management
de proiect mai bune pentru personalul partenerilor, prin rapoarte intermediare şi finale, Comitetul de Coordonare IMC şi întâlniri ale
comitetului coordonator.
Durata proiectului: 24 de luni, în perioada 01 decembrie 2012 – 30 noiembrie 2014
Parteneri:
Beneficiar: CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE MARAMUREŞ (România)
Parteneri:
CAMERA DE COMERT şi INDUSTRIE BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN (Ungaria)
FUNDATIA TRANSCARPATHIAN ENTERPRISE SUPPORT FUND „TES FUND” (Ucraina)
Bugetul aferent implementării proiectului: 511.205 EUR, din care suma solicitată de la Autoritatea Contractantă este de
444.748,35 EUR, reprezentând 87% din totalul eligibil al acţiunii.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la: tel. 0262-221510, 0728-233908, fax. 0262-225794 sau e-mail
cci_mm@ccimm.ro, persoane de contact: Maria Morcovescu, Florentin Tuş, Bogdan Legănaru.
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DECC – Supporting the development of the economy of culture
and creativity in the cross-border region Hungary-Romania-Ukraine
(HUSKROUA/1001/058)
~ AUDIERI SECTORIALE, MAI 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-Slovakia-Romania-Ukraine ENPI
Cross-border Cooperation Programme 2007-2013”, proiectul cu titlul “DECC – Supporting the development of the economy of culture
and creativity in the cross-border region Hungary-Romania-Ukraine”, număr de identificare al contractului: HUSKROUA/1001/058.
Proiectul are ca obiectiv 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
pentru optimizarea politicilor transversale, şi promovând activele locale relevante.
În cadrul activităţii 3.3 Audieri în domeniu în sub-sectoarele selectate ale industriilor culturale şi creative, prevăzute în graficul
gantt, au continuat audierile cu organizarea ultimelor 6 în domeniile PUBLICITATE, IT şi MOŞTENIRE CULTURALĂ, ARHITECTURĂ,
astfel:
- în 20 mai 2014, la Baia Mare, România
- în 21 mai 2014, la Ujgorod, Ucraina
- în 22 mai 2014, la Miskolc, Ungaria
Şi acestea s-au bucurat de un interes deosebit din partea
stakeholderilor invitaţi, astfel încât la cele trei audieri numărul
participanţilor a fost de 80.
Scopul audierilor sectoriale a fost:
9 Identificarea tendinţelor şi evoluţiilor în sectoarele audiate;
9 Deschiderea reţelelor trans-sectoriale şi transfrontaliere şi a
potenţialului de clustere;
9 Discutarea perspectivelor şi posibilităţilor de finanţare pentru
o dezvoltare continua;
9 Identificarea cererilor pentru adaptări juridice, sublinierea
posibilelor efecte de răspândire între sectoarele culturale şi creative şi
alte industrii;
9 Obţinerea unei perspective în auto-percepţia sub-sectoarelor când vorbim despre de ex. noutăţi, provocări şi probleme.
La audierile interactive de la Baia Mare au participat reprezentanţi ai stakeholderilor: instituţii deconcentrate, administraţii
locale, ONG-uri, instituţii de învăţământ, operatori economici din domeniile PUBLICITATE, IT şi MOŞTENIRE CULTURALĂ,
ARHITECTURĂ.
Audierile au fost moderate de către dna UTE Vieting, expert din partea subcontractorului – MKW GmbH, Germania, şi s-au
desfăşurat la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş. Cu ocazia audierilor fiecare participant a completat şi un chestionar,
realizat de către MKW GmbH, care alături de informaţiile şi datele obţinute în urma discuţiilor, vor fi folosite de subcontractor la
realizarea studiului final al proiectului.
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INVITAŢIE
Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş organizează

manifestare internaţională care se va desfăşura în perioada 26-28 septembrie 2014, la Centrul de Instruire şi
Marketing din Baia Mare, Aleea Expoziţiei nr 5.
În cadrul manifestării expoziţionale vor fi organizate pe lângă expoziţia cu caracter general şi:
Salonul Tradiţie şi Inovare în Maramureş ediţia a III-a
Salonul Inventatorilor Maramureşeni ediţia a VIII-a
Salonul Meşterilor Populari ediţia a X-a
Salonul Outlet ediţia a IV-a
Expoziţia, ajunsă la ediţia a XXII-a, a promovat pe parcursul anilor mii de firme expozante şi sute de mii de vizitatori
iau trecut pragul. Anul acesta ne dorim să atragem cat mai mulţi expozanţi în perioada de înscriere timpurie şi de
aceea oferim o reducere 10% din valoare chiriei standului pentru toate firmele care se înscriu până în 15 august
2014.
În cele ce urmează vă prezentam câteva argumente de a participa la expoziţia RIVULUS DOMINARUM:
- Noi va aducem în cadrul standului pe care îl veţi avea 4000 de vizitatori;
- Dumneavoastră, trebuie să transformaţi cei 4000 de vizitatori în cât mai mulţi clienţi.
- Pretul unui stand de 6 mp amenajat* este de la 405 ron + TVA;
- Cu o investiţie de 0,10 ron/ vizitator puteţi face vizibile produsele sau serviciile dumneavoastră;
- Pentru suprafeţe mai mari de 30 mp beneficiaţi de reduceri suplimentare;
- Înscriindu-te până în 15 august 2014, beneficiezi de o reducere de 10% din costul standului;
- Pentru a IV-a oara în Baia Mare se va organiza SALONUL OUTLET EXPO la care vor participa producătorii şi comercianţii
care doresc să-şi transforme stocurile în bani.
Vă prezentam şi strategia noastră de publicitate pentru acest eveniment.
- Realizarea şi distribuirea a 60.000 fluturaşi în Baia Mare şi localităţile limitrofe atât “door to door” cât şi stradal;
- Fiecărui expozant ii vom oferi fluturaşi de promovare pentru clienţii lui;
- Difuzarea în Baia Mare a spoturilor audio cu o maşină inscripţionată;
- Difuzarea de spoturi audio la un post de radio naţional;
- Difuzarea de spoturi video la televiziunile locale şi regionale;
- Difuzare de anunţuri în presa scrisă;
- Realizarea a 50 de panouri publicitare care vor fi afişate pe cele mai circulate artere din Baia Mare;
- Email-uri la firmele din baza de date a C.C.I. Maramureş din Maramureş din ţară şi din străinătat;
- Materiale de prezentare în Buletinul Hermes Contact;
- Afişaj în 45 de localităţi din Maramureş
Cu convingerea ca veţi analiza invitaţia-propunerea noastră şi veţi opta să participaţi la Rivulus Dominarum 2014,
vă stăm la dispoziţie cu orice detalii necesare luării deciziei Dvs. Persoana de contact Adrian Nicolaescu – tel 0262221510, fax 0262-225794, email cci_mm@ccimm.ro.
*Spaţiul interior amenajat standard in Sala 2 cuprinde : compartimentarea spaţiului cu pereţi despărţitori, masă, 2 scaune, inscripţionare pazie, 1 buc. spot luminos/6mp, 1 priză
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Târguri şi expoziţii organizate în Polonia
Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş vă anunţă
calendarul general al târgurilor şi expoziţiilor care se
organizează în POLONIA.
1. Târgul industriei de sticlă - organizare anuală - localitate
Poznan; www.glass.mtp.pl
2. BUDMA – Târg Internaţional de construcţii organizare anuală - localitate Poznan - www.budma.pl
3 BUMASZ – Târg Internaţional de Construcţii si
Echipamente pentru Construcţii - organizare odată la 2 ani
– localitate Poznan - www.bumasz.pl
4. Târg Internaţional de mase plastice şi produse din
cauciuc - organizare anuală – localitate Poznan www.epla.pl
5. POLAGRA – Târg Internaţional pentru echipamente
agricole - organizare odată la 2 ani - localiate Poznan www.polagra-premiery.pl
6. INTERBUD – Târg de Construcţii - organizare anuală
– localitate Lodz - interbud.interservis.pl
7. MEBLE POLSKA – Târg de mobilă - organizare
anuală – localitate Poznan - www.meble.mtp.pl
8. NEXT SEASON- Expoziţie de textile, încălţăminte şi
accesorii - organizare bianuală – localitate Poznan www.next-season.mtp.pl
9. INTERMASZ – Târg Internaţional comercial de
maşini pentru industria textilă, de confecţii şi încălţăminte
- organizare anuală – localitate Poznan - www.intermasz.pl
10. FAST-FASHION – Târg de modă – organizare
bianuală – localitate Poznan - www.fast-fashion.mtp.pl
11. Târg comercial pentru industria de textile, confecţii
şi accesorii - organizare bianuală – localitate Poznan www.fashion.mtp.pl
12. BODYSTYLE – Expoziţie de lenjerie şi articole pentru
plajă - organizare bianuală – localitate Poznan www.bodystyle.mtp.pl
13. EuroLab – Târg Internaţional de tehnologie de
control şi măsurări analitice - organizare anuală –
localitate Varşovia - www.mtpolska.com.pl
14. Poznan Automotive Meetings - organizare anuală
– localitate Poznan - www.psm.mtp.pl
15. BEAUTY Vision – Forum de produse cosmetice organizare anuală – localitate Poznan www.lookbeautyvision.mtp.pl
16. FURNICA-Târg Internaţional comercial de
componente pentru industria mobilei - organizare anuală
– localitate Poznan www.furnica.pl
17. DREMA – Târg Internaţional comercial pentru
maşini-unelte pentru industria lemnului şi a mobilei organizare anuală – localitate Poznan www.drema.pl
18. Târg Internaţional pentru sisteme de alimentare cu
apa - organizare anuală – localitate Poznan
www.wodociagi.mtp.pl
19. INSTALACJE – Târg Internaţional de instalaţii si
echipamente Odată la 2 ani – localitate Poznan www.instalacje.mtp.pl
20. Sawo – Târg Internaţional de echipamente pentru
protecţia muncii, incendii şi operaţiuni de salvare –
organizare odată la 2 ani – localitate Poznan www.sawo.mtp.pl
21. BTS - Târg de încălţăminte şi produse din piele organizare bianuală – localitate Poznan - www.shoes.mtp.pl
22. AUTOMA – Târg internaţional de robotica,
automatizări, echipamente de măsură şi control - organizare
anuală – localitate Poznan - www.automa.mtp.pl
23. GreenPOWER – Târg Internaţional pentru energii
regenerabile - organizare anuală – localitate Poznan www.greenpower.mtp.pl
24. EXPOPOWER – Târg Internaţional pentru industria
energetica - organizare anuală – localitate Poznan www.expopower.pl

25. Wine&Spirits Poland – Târg Internaţional de băuturi
- organizare anuală – localitate Varşovia www.mtpolska.com.pl
26. HOME DÉCOR – Târg pentru decoraţiuni interioare
- organizare anuală – localitate Poznan www.homedecor.pl
27. LUMINEXPO – Expoziţie de corpuri şi instalaţii de
iluminat - organizare anuală – localitate Poznan www.homedecor.pl
28. MACH TOOL – Expoziţie de maşini unelte organizare
anuală
–
localitate
Poznan
www.machtool.mtp.pl
29. TRANSPORTA – Expoziţie de logistică, transport şi
shipping - organizare anuală – localitate Poznan www.transporta.mtp.pl
30. ITM – Inovaţie – Tehnologii - Maşini - organizare
anuală – localitate Poznan - www.itm-poska.pl
31. METALFORUM – Expoziţie a industriei metalurgice
(cu saloane specializate pentru sudură, tratamente de
suprafaţă şi cercetare) - organizare anuală – localitate
Poznan - www.metalforum.mtp.pl - www.welding.mtp.pl www.surfex.mtp.pl - www.nauka.mtp.pl
32. HAPE - Expoziţie de produse hidraulice, pneumatice
şi echipamente de acţionare - organizare anuală –
localitate Poznan - www.hape.mtp.pl
33 Expo Baltic – Târg specializat în domeniul marinei
militare organizat simultan cu The Baltic Maritime Economy
Showroom (Expoziţie pentru construcţii navale) şi Fair of
Rescue, Safety, Personal and Facility Security
(echipamentele de protecţie şi securitate). - organizare
anuală – localitate Gdansk - www.mtgsa.com.pl
34. AGRO-TECH – Târg specializat în domeniul
agriculturii: maşini şi echipamente agricole, fertilizatori,
plante, seminţe pentru agricultura, plante decorative,
creşterea animalelor, produse veterinare, bioenergie şi
tehnologie pentru energia regenerabila, consiliere pe
probleme de agricultură, etc. - organizare anuală –
localitate Minokowo, în nord-vestul Poloniei - www.agrotech-minikowo.pl
35. EKO-LAS – Târg pentru protecţia mediului, păduri
şi industria lemnului – organizare odată la 2 ani –
localitate Poznan - www.ekolas.mtp.pl
36. POLAGRA – Târg Internaţional de tehnologie pentru
industria alimentara - organizare anuală – localitate Poznan
www.polagra-tech.pl
37. TAROPAK – Expoziţie Internaţională de tehnologie
şi logistica pentru ambalaje – organizare odată la 2 ani –
localitate Poznan - www.taropak.pl
38. POLAGRA – Târg Internaţional de produse
alimentare - organizare anuală – localitate Poznan www.polagra-food.pl
39. INFRAstruktura- Târg Internaţional de infrastructură
- organizare anuală Varsovia www.mtpolska.com.pl
40. BLACH – TECH EXPO – Expoziţie pentru tehnologii
din domeniul prelucrării metalelor - organizare anuală –
localitate Cracovia - www.blachtech.pl
41. EUROTOOL – Târg internaţional de maşini unelte
şi echipamente pentru prelucrarea metalelor - organizare
anuală – localitate Cracovia - www.targikrakow.pl
42. METAL - Târgul internaţional de tehnologii pentru
prelucrarea metalelor - organizare anuală – localitate
Kielce - www.targikielce.pl
43. ENOEXPO – Târg Internaţional de Vinuri organizare anuală Cracovia - www.targi.krakow.pl
44. POLEKO – Târg internaţional de protecţie a
mediului - organizare anuală – localitate Poznan www.poleko.mtp.pl
45. TRAKO – Târg internaţional feroviar Odata la 2 ani
Gdansk http://trakoTârg i.amberexpo.pl
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MOTIVE PENTRU A DEVENI MEMBRU AL CAMEREI
DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE MARAMUREŞ
¾

Reprezentarea şi susţinerea intereselor societăţilor
comerciale;

¾

Apartenenţa la o organizaţie de prestigiu la nivel
internaţional făcând parte dintr-o reţea de peste 10.000
de camere de comerţ;

¾

Reduceri substanţiale la toate produsele şi serviciile
oferite de Cameră;

¾

Acces rapid la consultanţă de afaceri şi informaţii privind
Integrarea Europeană;

¾

Stabilirea de contacte de afaceri în ţară şi în străinătate;

¾

Acces la evenimente de afaceri locale, naţionale şi
internaţionale;

¾

O garanţie a seriozităţii, competenţei şi credibilităţii firmei
dvs.;

¾

Pregătire şi perfecţionare profesională în afaceri;

¾

Facilităţi acordate pentru participarea la târguri şi expoziţii
naţionale şi internaţionale.

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

 LEGE nr
nr.. 291 din 2 noiembrie 2007
(*republicată*) privind intrarea, staţionarea,
desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul
forţelor armate străine pe teritoriul României
(MO nr. 321 din 5 mai 2014)
 HOTĂRÂRE nr
nr.. 14/314 din 7 aprilie 2014
privind aprobarea Tabloului Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi
din România (MO nr. 326 din 6 mai 2014)
 LEGE nr
nr.. 54 din 30 aprilie 2014 privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 58/2013 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 283/2010 privind
camerele pentru agricultură, industrie
alimentară, piscicultură, silvicultură şi
dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art.
II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 283/2010 privind
camerele pentru agricultură, silvicultură şi
dezvoltare rurală (MO nr. 327 din 6 mai 2014)
 LEGE nr
nr.. 61 din 30 aprilie 2014 privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 84/2013 pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale şi
utilizarea acestora pentru obiectivul
convergenţă (MO nr. 327 din 6 mai 2014)
 ORDIN nr
nr.. 585 din 4 aprilie 2014 privind
aprobarea componenţei Comisiei de
examinare a documentaţiei, a Procedurii de
avizare şi a modelului de aviz pentru
conformitatea statutului asociaţiilor sau
uniunilor judeţene/naţionale de societăţi
cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005
privind organizarea şi funcţionarea
cooperaţiei (MO nr. 327 din 6 mai 2014)
 LEGE nr
nr.. 62 din 30 aprilie 2014 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 346/
2004 privind stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
(MO nr. 328 din 6 mai 2014)
 ORDIN nr
nr.. 128 din 21 martie 2014 privind
aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile
pentru apelul de proiecte pentru fondurile
realocate Programului operaţional regional,
conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772
finale din 19 decembrie 2013, domeniul
major de intervenţie “Reabilitarea/
modernizarea/dezvoltarea şi echiparea

Acte normative publicate
în Monitorul Oficial
infrastructurii
educaţionale
preuniversitare”, în cadrul axei prioritare
“Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” a
Programului operaţional regional 20072013 (MO nr. 336 din 8 mai 2014)
 HOTĂRÂRE nr
nr.. 332 din 23 aprilie 2014
privind instituirea unei scheme de ajutor
de stat pentru sprijinirea investiţiilor care
promovează dezvoltarea regională prin
crearea de locuri de muncă (MO nr. 336 din
8 mai 2014)
 LEGE nr
nr.. 84 din 15 aprilie 1998
(*republicată*) privind mărcile şi indicaţiile
geografice*) (MO nr. 337 din 8 mai 2014)
 ORDIN nr
nr.. 163 din 6 mai 2014 privind
modificarea Ordinului preşedintelui
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele
măsuri de informare a consumatorilor (MO
nr. 338 din 8 mai 2014)
 HOTĂRÂRE nr
nr.. 361 din 30 aprilie 2014
privind modificarea Hotărârii Guvernului
nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor
şi protecţia persoanelor (MO nr. 343 din 9
mai 2014)
 LEGE nr
nr.. 68 din 12 mai 2014 pentru
modificarea alin. (1) al art. 29 din Legea
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/
1996 şi a Legii nr. 17/2014 privind unele
măsuri de reglementare a vânzăriicumpărării terenurilor agricole situate în
extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/
2001 privind privatizarea societăţilor
comerciale ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei
Domeniilor Statului (MO nr. 352 din 13 mai
2014)
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr
nr.. 22 din
6 mai 2014 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de
construcţii (MO nr. 353 din 14 mai 2014)
 LEGE nr
nr.. 69 din 12 mai 2014 pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/
2013 privind reglementarea unor măsuri
fiscal-bugetare (MO nr. 355 din 14 mai 2014)
 HOTĂRÂRE nr
nr.. 387 din 13 mai 2014
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pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.
83/2010 privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a Oficiului
Naţional al Registrului Comerţului şi a
oficiilor registrului comerţului de pe lângă
tribunal (MO nr. 360 din 15 mai 2014)
 ORDIN nr
nr.. 737 din 15 mai 2014 privind
modificarea şi completarea Ordinului
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale
nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor
privind înregistrarea operatorilor în
agricultura ecologică (MO nr. 362 din 16 mai
2014)
 ORDIN nr
nr.. 3.483 din 15 mai 2014 pentru
modificarea anexei nr. 2 la Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului
şi sportului nr. 5.219/2010 privind
recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor
obţinute la examene cu recunoaştere
internaţională pentru certificarea
competenţelor lingvistice în limbi străine şi
la examene cu recunoaştere europeană
pentru certificarea competenţelor digitale,
cu probele de evaluare a competenţei
lingvistice într-o limbă de circulaţie
internaţională studiată pe parcursul
învăţământului liceal, respectiv de evaluare
a competenţelor digitale, din cadrul
examenului de bacalaureat (MO nr. 364 din
16 mai 2014)
 LEGE nr
nr.. 1 din 21 ianuarie 2005
(*republicată*) privind organizarea şi
funcţionarea cooperaţiei*) (MO nr. 368 din
20 mai 2014)
 LEGE nr
nr.. 70 din 13 mai 2014 privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea
unor măsuri bugetare (MO nr. 368 din 20
mai 2014)
 ORDIN nr
nr.. 706 din 12 mai 2014 pentru
completarea anexei la Ordinul ministrului
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale
nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu
cheltuieli eligibile pentru proiectele
finanţate în cadrul Programului Operaţional
pentru Pescuit 2007-2013 (MO nr. 372 din
20 mai 2014)
 HOTĂRÂRE nr
nr.. 418 din 20 mai 2014
pentru modificarea Hotărârii Guvernului
nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului
general de implementare a măsurilor
cofinanţate din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală prin Programul
Continuare în pag. a 12-a
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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 străinătate
CERERI

CANADA
Â Doreşte
parteneriat
pentru
producerea în România de polystiren
expandat pentru piaţa UE. Firma canadiană
produce soluţii pentru acoperire modulară
în scopul captării de mirosuri şi gaze cu
efect de seră aflate deasupra apelor uzate.
(5717)
FRANŢA
Â Solicită articole de menaj din
ceramică cu motive tipice pentru staţiuni
de ski (căni pentru mic dejun de 3
dimensiuni şi 2 variante; farfurii pentru tarte
cu diametru de 15 până la 34 cm, cu
bordură şi imprimate în interior; colecţii
de articole din ceramică colorată pentru
servirea mesei: solniţe, căni de apă,
salatiere, untiere, etc) Firma franceză este
specializată în comerţul cu produse de

ceramică tip cadou destinate staţiunilor
montane şi caută noi furnizori. Firma
doreşte să stabilească relaţii exclusiv cu
producători. (5720)
IRLANDA
Â Firma este interesată de colaborări
cu producători români de carne de pasăre
în scopul importului. (5719)
JAPONIA
Â Solicita brânză mozzarella. Firma
trebuie să aibă experienţă în export înafara
UE. (5723)
OLANDA
Â Solicită confecţii / textile pentru
femei. Se caută numai producători din
România (cunoscători de limba engleză),
care au capacitate de productie şi export
în Olanda. Firmele româneşti vor primi
comenzi de producţie şi export conform
specificaţiilor partenerului extern. (5721)
POLONIA
Â Firma poloneză doreşte să importe
din România şeminee / sobe din metal,

Acte normative publicate în
Monitorul Oficial
Urmare din pag. a 11-a

Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (MO nr. 380 din 22 mai
2014)
 ORDIN nr
nr.. 544 din 19 mai 2014 pentru aprobarea Ghidului
solicitantului - Condiţii generale aferent cererilor de propuneri de
proiecte lansate în cadrul Programului operaţional sectorial
“Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013 în anul 2014 (MO nr.
383 din 23 mai 2014)
 ORDIN nr
nr.. 546 din 19 mai 2014 pentru aprobarea Ghidului
solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de
proiecte de tip strategic nr. 166 “Locuri de muncă subvenţionate”,
finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea
resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1
“Tranziţia de la şcoală (MO nr. 383 din 23 mai 2014)
 HOTĂRÂRE nr
nr.. 421 din 20 mai 2014 pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/
2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
44/2004 (MO nr. 384 din 23 mai 2014)

hermes
CONT
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precum şi teracotă pentru sobe. Firmele
româneşti care au în gama de fabricaţie
aceste produse şi doresc să exporte, sunt
rugate să transmită oferta, în limba
engleză. (5716)
SERBIA
Â Profile PVC pentru ferestre şi uşi.
(5722)

OFERTE

EGIPT
 Producător şi exportator egiptean,
doreşte să ofere produsele sale: sucuri şi
produse din lapte: lapte, brânzeturi, lapte
praf. (5718)
UCRAINA
 Doreşte parteneriat în vederea
distribuirii produselor fabricate de firma
ucraineană - mâncare pentru bebeluşi cereale instant, produse alimentare din 2
si 4 feluri de cereale în amestec. (5724)
 Oferă echipamente automatizate
pentru producerea pufuleţilor. (5724)

 ORDIN nr
nr.. 1.082/C din 20 martie 2014 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional
al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe
lângă tribunal (MO nr. 385 din 23 mai 2014)
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr
nr.. 28 din 20 mai 2014 pentru
modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale
(MO nr. 388 din 26 mai 2014)
nr.. 425 din 20 mai 2014 pentru modificarea unor
 HOTĂRÂRE nr
acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări
de servicii (MO nr. 391 din 27 mai 2014)
ABLOUL NAŢIONAL AL ARHITECŢILOR*) din 28 mai 2014
 TTABLOUL
cuprinzând arhitecţii şi conductorii arhitecţi înscrişi în Ordinul
Arhitecţilor din România (OAR) până la data de 1 aprilie 2014 (MO
nr. 395 din 28 mai 2014)
 ORDIN nr
nr.. M.57 din 13 mai 2014 privind aprobarea normelor
metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind
unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor
agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă
şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (MO nr. 401 din 30 mai
2014)
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