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ACADEMIA DE MANAGEMENT
pentru IMM
Curs
“COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ”

Ing. GHEORGHE MARCAȘ președintele C.C.I. Maramureș
România se află în faţa celui deal treilea examen de competenţă
și de responsabilitate pe care
trebuie să-l treacă cu bine, cu
rezultate maxim cerute și posibile,
pentru realizarea prevederilor ce
rezultă din Acordul de Parteneriat
al UE, de participare la bugetul de
finanţare al UE pe perioada 20142020, cu cota parte ce-i revine
României.
Ţara noastră a mai trecut printrun astfel de examen, prin care ni
se ofereau sume importante de
ajutoare financiare pentru
dezvoltarea și consolidarea unei
economii de piaţă liberă și
Continuare în pag. a 2-a

Cafeneaua Oamenilor de
Afaceri
Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, în colaborare cu Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice
Maramureș, a organizat la Centrul de
Instruire și Marketing, în data de 10 iulie
2014 o Cafenea a Oamenilor de Afaceri. La această întâlnire au
participat 30 reprezentanţi de firme, din diverse domenii de

În perioada 1 - 28 iulie 2014
au fost organizate ultimele două
serii de curs de “COMUNICARE ÎN
LIMBA ENGLEZĂ”, din seria celor
4, desfășurate la Fărcașa pentru
angajaţii EATON ELECTRO
PRODUCŢIE SRL.
Cele două cursuri au fost
organizate pe două nivele, unul
pentru începători și celălalt pentru
nivelul mediu, la care au participat
47 de persoane. Promovabilitatea la cele două cursuri a fost
de 100%.
Cursurile au fost susţinute de
către un formator cu o specializare
corespunzătoare programei de
pregătire și cu o pregătire
pedagogică specifică formării
profesionale a adulţilor.
Toţi absolvenţii au primit
diplome de absolvire recunoscute
de către Ministerul Educaţiei și
Ministerul Muncii.
activitate: lucrări de construcţii drumuri și autostrăzi; turism;
comerţ; fabricarea de mașini și utilaje de utilizare generală;
fabricarea aparatelor de control și distribuţie a electricităţii; comerţ
cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate; construcţii
hidrotehnice; activităţi de consultanţă pentru afaceri și
management; asigurări; construcţii clădiri; servicii IT. Ca punct
de pornire în discuţiile dezbătute împreună cu reprezentanţii
Administratiei Finanţelor Publice Maramureș au fost: Raportările
semestriale; Obligaţii declarative cu termene de plată 25.07.2014
și Reglementări cu privire la profit reinvestit. Discuţiile nu s-au
limitat doar la aceste teme, întâlnirea având un caracter interactiv,
participanţii aducând în discuţie probleme punctuale.
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funcţională, dar, și de acea dată, a
rămas corigentă. Amintim aici
Fondurile Europene de preaderare a
României la UE, care nu au fost
consumate și utilizate în totalitate și
cu spor. Aceasta, din cauza unor
poziţii și atitudini iresponsabile a
politicienilor care guvernau ţara și a
parlamentarilor care nu asigurau legile
curente, privind administrarea și
cheltuirea banului public primit din
ajutoarele de finanţare de la UE.
Acestea ne-ar fi ajutat și pregătit, din
punct de vedere financiar, cu fonduri
de investiţii nerambursabile pentru
atingerea nivelului de dezvoltare
economică și socială, prin care ne
alinia cu celelalte ţări din UE15.
Dar, din cauze necunoscute sau pe
care o să le aflăm mai târziu, nu am
reușit să ne detașăm, conceptual și
politic, de ţările din lumea a III-a.
Interese obscure din ţară, dar, și din
străinătate, chiar a unor ţări vecine,
unele contracandidate într-un viitor
concurenţial în spaţiul comunitar, au
făcut ca unele ţări, foste socialiste, din
cele primite în 2004, să avanseze
direct în topul ţărilor de top, iar altele,
printre care România și Bulgaria, să
rămână la coada ţărilor admise.
Acestea au fost primite cu rezervă,
valabilă și acum după 7 ani de la
aderarea la UE.
Așa s-a făcut că, prin voinţa politică
a ţărilor de top, dar și cu ajutorul unor
parlamentari „iubitori de ţară și
adevăr”, noi, dar și bulgarii, „la pachet”,
am mai stat pe tușă ani buni, până în
prezent, „bucurându-ne”, în continuare,
de calificativul, nemeritat, de
„codașele UE”.
Acest al doilea examen, cel din
perioada 2007-2013, a început în
condiţii precare, altele decât cele
impuse prin Acordul încheiat cu
celelalte 8 ţări din „valul de aderare
mai 2004”, condiţii care ne-au
îndepărtat de egalitatea în drepturi cu
toate ţărilor comunitare europene.
Astfel, în acești 7 ani de când suntem
cu „drepturi depline”, nu am beneficiat
de intrarea în spaţiul Schengen sau de
folosirea unor prevederi speciale
alocate altor state membre, favorabile
în acordarea unor ajutoare economice
și sociale, temporare sau de excepţie,

printre care și ajutorul de stat sau
ajutoare sociale, care au fost acordate
celor veniţi primii la „masa bucatelor”,
înaintea noastră, de exemplu: cele 15
ţări din UE15 și, mai târziu, s-au
adăugat și cele 8 state din Europa
Centrală și de Est.
Nouă și vecinilor bulgari ni s-au mai
găsit și alte condiţionări, din care unele
cu un pronunţat caracter politic și
sancţionabile, cum a fost Mecanismul
de Cooperare și Verificare (MCV), care
de fapt putem să-l numim Mecanismul
de monitorizare a justiţiei, a liberei
circulaţii a persoanelor în spaţiul
Schengen, aplicând restricţionări,
locale sau la nivel de ţară membră a
UE, românilor și bulgarilor.
Dar, și de această dată, consideră,
că, „dușmanul cel mai înverșunat” al
românilor în problema accesării
fondurilor europene, vom fi tot noi, prin
birocraţia exacerbată impusă politic și
administrativ de unele instituţii ale
statului, de unii funcţionarii și
politicienii, corupţi sau incapabili
profesional, din organismele de
conducere, de administrare/avizare a
programelor de finanţare UE, aflaţi în
acest ciclu de finanţare european
2007-2013. Dar, birocraţia a fost
ajutată prin legi și acte normative
ambigue, făcute intenţionat pentru a
asigura satisfacerea intereselor unora
dintre cei care erau la conducerea
avizării și aprobării proiectelor sau de
persoane incompetente din punct de
vedere profesional, numiţi pe baza
principiului de apartenenţă partinică
sau de interese de familie/grup.
Aceasta a făcut ca gradul de
absorbţie să fie foarte mic în perioada
anilor 2007-2009. România a pierdut
milioane sau miliarde de euro, datorită
acestei proaste administrări și
gestionări sau, mai grav, a unor
însușiri frauduloase, cu urmări grave,
care au condus la returnarea
fondurilor însușite înapoi la UE, cu
consecinţe grave de pierdere de
imagine și credibilitate a ţării faţă de
investitorii europeni și din restul lumii,
inclusiv a instituţiilor bancare sau
financiare internaţionale.
Demararea propriu-zisă a procesului
de absorbţie a fondurilor structurale
și de coeziune a început în perioada
2009-2010, timid și iresponsabil de
către toţi factorii de conducere

abilitaţi cu absorbţia fondurilor
europene, începând cu președinţia,
guvern,
ministere,
agenţii
guvernamentale și terminând cu
administraţii publice regionale și
locale. La sfârșitul anului 2012, după
ce au trecut șase ani din cei afectaţi,
rata de absorbţie curentă a reușit să
fie de 8,5%. Repetăm, în acest timp
România a pierdut miliarde de euro.
Pe fondul și, împreună cu criza
economică și financiară, care la noi a
fost mai mult inventată de unele
personalităţi de vârf, din motive sau
interese politice, și mai puţin existentă,
această lipsă de fonduri de finanţare
europene ne-a aruncat într-o adevărată
și profundă criză economică și
politică, care, în final, a condus, la
schimbări profunde în regimul politic
aflat la putere, prin schimbări de
guvern și corectate prin alegerile
locale și parlamentare din vara și
toamna anului 2012.
Ca urmare, noul guvern venit la
putere prin voinţa populară, a înţeles
că trebuie să schimbe atitudinea
României faţă de interesul de absorbţie
a fondurilor europene de finanţare.
Pentru a învăţa cum să facă,
guvernanţii au apelat la schimburi de
experienţă la nivel guvernamental cu
Polonia, Cehia, Slovacia și au luat, în
consecinţă, măsuri politico-tehnicoadministrative, începând de la nivelul
guvernului și până la nivel de teritoriu,
pentru
schimbarea
atitudinii
funcţionarilor
implicaţi
în
administrarea și aprobarea proiectelor
de finanţare și reducerea birocraţiei
cronicizate în acest domeniu.
Înfiinţarea și organizarea Ministerului
Fondurilor Europene și instalarea ca
ministru a dlui Eugen Teodorovici, care
aduce expertiza din mediul privat al
procesului de realizare a absorbţiei, a
schimbat efectiv ritmul și nivelul de
absorbţie a fondurilor europene. În
momentul de faţă, la 30 septembrie
2014, situaţia Fondurilor structurale
și de coeziune pentru perioada 20072013, a avut o altă faţă și se prezenta
astfel:
Au fost depuse 43.927 proiecte și
au fost semnate 14.637 de contracte.
Plăţile, în procente, raportate la
fondurile alocate în perioada 2007Continuare în pag. a 5-a
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PREZENTARE GENERALĂ
În anul 2007, în data de 6 august, se înfiinţează în Baia – Mare societatea comercială pe acţiuni cu capital integral privat
românesc, EPUROM, adică „epurare în România”. Alegerea denumirii s-a făcut în concordanţă cu domeniul iniţial de
activitate, cel al proiectării sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare ape uzate menajere, staţii de tratare apă
potabilă, staţii de epurare ape uzate menajere, precum și execuţia, furnizarea și montajul echipamentelor tehnologice ale
acestora.
În scurt timp, datorită unui mamagement performant și a colectivului de specialiști, am extins domeniul de proiectare,
dezvoltându-l și în domeniul infrastructurii rutiere, arhitecturii, construcţiilor civile și industriale, design, în paralel,
dezvoltând o noua activitate, cea de consultanţă în accesarea și implementarea proiectelor cu finanţare europeană.
Astfel, EPUROM SA, s-a impus pe piaţa de afaceri locală și naţională, devenind încă de la început una dintre cele mai
puternice societăţi din judeţul Maramureș pentru domeniul nostru de activitate.

Pod hobant

Bază sportivă multifuncţională

Centru cultural multifuncţional

Pe plan judeţean, SC EPUROM SA, este prima firmă care a prestat servicii complete de proiectare pentru proiecte
integrate, drumuri agricole, forestiere, pe fonduri europene finanţate prin FEADR, obţinând finanţare pentru Autorităţile
Publice Locale și beneficiari privaţi începând cu prima etapă de depunere din anul 2008. De atunci și până în prezent am
elaborat servicii de proiectare la peste 100 de proiecte finanţate prin fonduri europene, guvernamentale sau bugete locale,
pentru diferiţi beneficiari publici sau privaţi, operatori de apă-canal, grupuri de acţiune locală din judeţele Maramureș,
Bistriţa-Năsăud, Satu-Mare, Sălaj, etc. De asemenea SC EPUROM SA este printre puţinele societăţi autorizate pentru multe
categorii de lucrări de proiectare, inclusiv pentru drumuri forestiere, îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic și agricol,
gospodărirea apelor. Două dintre Proiectele Integrate pe care le-am elaborat au fost selectate pentru Gala Proiectelor de
Succes pe ţară: Proiectul Integrat de la Recea, jud. Maramureș și Proiectul Integrat de la Romuli, jud. Bistriţa-Năsăud. La fel,
un proiect de investiţie foarte reușit este Proiectul Integrat de la Teaca, jud. Bistriţa-Năsăud, urmat de proiectul din comuna
Boiu Mare, jud. Maramureș, precum și multe altele.
SC EPUROM SA Baia Mare este producător și furnizor general de utilaje și echipamente tehnologice pentru Staţii de
epurare ape uzate menajere, Staţii de tratare apă potabilă, Staţii prefabricate de pompare. EPUROM SA a finalizat sau are în
curs de realizare peste 30 de obiective de investiţii în domeniul epurării apelor uzate și tratării apei potabile.

Staţie de epurare

Staţie tratare apă potabilă

Pod raclor

Începând cu anul 2008, societatea EPUROM SA are implementat sistemul integrat de management al calităţii în toate
domeniile în care își desfășoară activitatea, conform ISO 9001, 14001, 180001.
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MOTIVE PENTRU A DEVENI MEMBRU AL CAMEREI
DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ


Reprezentarea și susţinerea intereselor societăţilor
comerciale;



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



Reduceri substanţiale la toate produsele și serviciile
oferite de Cameră;



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



Stabilirea de contacte de afaceri în ţară și în străinătate;



Acces la evenimente de afaceri locale, naţionale și
internaţionale;



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



Pregătire și perfecţionare profesională în afaceri;



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

Informaţii, relaţii suplimentare la: Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
430232, Baia Mare, Bd. Unirii nr. 16, România
Tel. 0262-221510, 0362-405303, 0728-233908, Fax: 0262-225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro
www.ccimm.ro, www.proafaceri.ro, www.rurced.com, www.tradecarp.com, www.europe-job.eu
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2013, se prezintă după cum urmează: plăţi interne
beneficiari 46,43%; plăţi rambursate din CE total 48,41%;
rata de absorbţie curentă: 39,96%.
Pentru fiecare Program operaţional (PO), Ministerul
Fondurilor Europene a arătat stadiul de absorbţie
procentuală la 30 septembrie 2014:
- POR – plăţi intermediare alocate de CE 50,61%; POS
Transport 34,34%; POS mediu 34,07%; POS C.C.E
36,40%; POS DRU 28,75%; POS DCA 67,91%; POS AT
34,44%; Total: 37,26%
Obiectivul convergenţă – Programele operaţionale
prezintă următoarele nivele atinse:
- suma alocată de CE 2007-2013 este, la 30 septembrie
2014 de 19,21 miliarde de euro;
- suma rambursată de CCE – plăţi intermediare 15,71%;
- valoarea plăţilor către beneficiari 27% din alocarea UE;
- valoarea sumelor declarate de CE (rata curentă
absorbită) 19,1% din alocarea UE 2007-2013;
- numărul de contracte/decizii de finanţare 88,27% din
alocarea UE 2007-2013;
- numărul de proiecte aprobate/valoare proiecte
aprobate 97,63%;
- numărul de proiecte depuse – valoare de 63,87
miliarde de euro din 19,21 euro alocate de UE.
Ministrul Teodorovici remarcă, la o întâlnire cu omologul
său din Croaţia, că „restanţe și probleme mai sunt de

soluţionat” în atragerea fondurilor POS pentru mediu,
transporturi și achiziţii publice, unde legislaţia în vigoare
nu corespunde sau nu consună cu directivele UE.
Pentru a nu mai rămâne corigenţi vis-a-vis de utilizarea
fondurilor europene, va trebui ca întreaga suflare politicoadministrativă să-și schimbe atitudinea.
Fondurile sunt cruciale și determinate pentru capacitatea
României de a face faţă provocărilor pentru dezvoltarea
economico-socială pe termen mediu și lung, prin
mobilizarea finanţări publice și private suplimentare,
destinate creșterii și creării de noi locuri de muncă, care
vor reduce decalajele regionale și sociale existente în
România. Investiţiile vor fi direcţionate către stimularea
activităţilor de inovare și a competitivităţii întreprinderilor,
pentru sporirea valorii adăugate a acestora, stimularea
creșterii și creării de locuri de muncă, îmbunătăţirea
performanţei sistemului de cercetare și inovare, inclusiv a
calităţii învăţământului superior, a cooperării cu sectorul
de afaceri, inclusiv a investiţiilor private. În același timp
este una din provocările cheie ale României și anume aceea
de a-și dezvolta și spori semnificativ potenţialul agricol, în
prezent extrem de concentrat pe activităţi cu valoare
adăugată mică, în paralel cu sprijinirea procesului de
restructurare, prin dezvoltarea exploataţiilor agricole, cu
creșterea și asigurarea forţei de muncă necesare din alte
sectoare competitive.
(Continuare în numărul următor)

Rezultate ale Institutului Naţional de Statistică la Semestrul I 2014
- sinteză Rezultatele prezentate de Institutul
Naţional de Statistică arată faptul că
PIB-ul a scăzut în T2 faţă de T1 cu o
rată foarte mare, de 2,2%, fapt cauzat
de o serie de factori. În primul rând,
comerţul este unul dintre domeniile
ce au avut un impact negativ asupra
creșterii economice, contribuţia sa fiind
-0,5% în T2, 0% în S1, faţă de cifre
mult mai bune în perioada similară din
2013, când ponderea a fost de peste
10%. Agricultura a avut, de
asemenea, o contribuţie negativă la
creșterea economică, în T2 de -0,3%,
per total în S1 -0,1%, faţă de 3,5% în
S1 2013.
Domeniile ce au avut un impact
pozitiv asupra economiei au fost:
industria, cu o contribuţie de 1,4%
în S1 și sectorul IT&C, contribuţie de
0,3 în S1. Impozitele nete pe produs
au contribuit pozitiv la creșterea
economică, cifra fiind de 0,8% în S1.
Intrarea în recesiune tehnică (o
încetinire a economiei faţă de
rezultatele bune din S2 2013 - dacă se

face o comparaţie cu aceeași perioadă
din 2013, valorile sunt pozitive,
respectiv 3,7% pentru T1 și +1,5%
pentru T2, de unde rezulta un avans
economic de 2,6% pentru S1 2014) în
T2 a fost cauzată de încetinirea
activităţii în toate domeniile principale,
agricultura, industrie, construcţii și
comerţ.
Privind pe trimestre, scăderea de la
3,7% creștere economică în T1, la 1,5%
în T2 este una uriașă, nemaiîntâlnită
în ultimii ani. Spre exemplu în 2013,
diferenţa dintre T1 și T2 a fost de
0,4%.
Introducerea
de
taxe
suplimentare a descurajat investiţiile,
iar impactul meteorologic asupra
agriculturii s-a dovedit a fi major,
ţinând cont că în 2013, agricultura a
avut contribuţii pozitive pe toate cele
4 trimestre. De asemenea, evoluţia
negativă
a
comerţului
este
surprinzătoare, chiar dacă în T3 și T4
din 2013 acesta a avut tot contribuţie
negativă la formarea PIB.
Valoarea adaugată brută are o

evoluţie descendentă, fiind necesară
o rapidă recalibrare de-a lungul S2.
În semestrul I al acestui an,
investiţiile realizate în economia
naţională au scăzut cu peste 9% faţă
de aceeași perioadă a anului trecut.
Cea mai mare scădere în trimestrul II a
avut loc la utilaje (inclusiv mijloace de
transport) cu peste 16%. În timp ce
investiţiile în lucrări de construcţii noi
s-au diminuat cu 7,5%. În perioada
aprilie-iunie 2014, investiţiile nete
realizate în economia naţională au
ajuns abia la 14,13 miliarde de lei, iar
in primele șase luni s-au cifrat la 25,17
miliarde de lei.
La nivel macro, ponderea T3 și T4
este mai mare decât a T1 si T2 (spre
trei cincimi faţă de două cincimi), fapt
ce reprezintă o posibilitate ca România
să iasă din recesiune tehnică la finele
lui 2014, însă cu siguranţă, creșterea
economică va fi afectată, procentul
preconizat de 2,2% s-ar putea dovedi
greu de atins.
Sursa: CCI a României
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ASISTENŢĂ ȘI CONSULTANŢĂ PENTRU AFACEREA TA
CUM SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE?
Orice idee de afacere noua pe care dvs. o
aveţi capătă viaţa prin:
- Înfiinţarea unei societăţi;
- Autorizarea ca persoana fizică autorizată;
- Autorizarea ca întreprindere individuală;
- Autorizarea ca întreprindere familială.

FORMULE SIMPLE ȘI IEFTINE DE
A INTRA ÎN AFACERI
Consultanţa de afaceri este unul din serviciile
pe care Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș îl oferă în condiţii de operativitate,
costuri reduse și profesionalism și care se
adresează atât întreprinderilor mici și mijlocii –
motorul economiei de piaţă, cât și
întreprinderilor mari și foarte mari, care, chiar
dacă au personal de specialitate, pot beneficia
o consultanţă de specialitate acordată de

personalul cu experienţă al CCI Maramureș
referitoare la noutăţile și schimbările legislative
în domeniul lor de activitate.
În acest sens Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, înfiinţată în temeiul Decretului Lege 139/1990 ca organizaţie autonomă,
autonomă, neguvernamentală, non profit, de
utilitate publică, funcţionând în conformitate cu
Legea 335/2007 modificată și completată de
Legea 39/2011 și în baza prevederilor statutului
propriu, prin intermediul Centrului de Asistenţă
și Consultanţă de Afaceri, pune la dispoziţia
comunităţii de afaceri, prin specialiști săi,
următoarele servicii:
 consultanţă, asistenţă și întocmire
documentaţie
necesară
pentru
înregistrarea/ modificarea/ radierea la/
de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Maramureș a persoanelor fizice
autorizate, întreprinderilor individuale,
întreprinderilor familiale;

 consultanţă, asistenţă si întocmire
documentaţie
necesară
pentru
înregistrarea/ modificarea/ radierea la/
de la de la Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Maramureș a societăţilor
(societate cu răspundere limitata, societate cu
răspundere limitată debutant – SRL-D,
societate pe acţiuni, societate in nume colectiv,
societate in comandita simpla, societate in
comandita pe acţiuni);
 consultanţă, asistenţă si întocmire
documentaţie necesară pentru înfiinţarea
asociaţiilor si fundaţiilor inclusiv pentru
modificarea actelor constitutive ale acestora;
INFORMAŢII SUPLIMENTARE la sediul
Camerei de Comerţ si Industrie Maramureș
din : Baia Mare, bd. Unirii, nr. 16, et. 3, cam. 10
sau la tel. 0262 221510, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro, persoană de contact:
Claudia Dumitru.

CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ
Centrul Zonal de Informare în domeniul Standardizării –
ASRO - Maramureș, Satu Mare, Sălaj
Drumul spre competenţă începe cu procurarea STANDARDELOR!
♦ Cum pot sprijini standardele afacerea Dvs.?
Utilizarea standardelor poate sprijini afacerile persoanelor
juridice (societăţi comerciale, PFA etc.) sau activitatea
instituţiilor și ONG-urilor prin:
 Îmbunătăţirea produselor și serviciilor oferite clienţilor
 Creșterea competitivităţii, prin aplicarea unor metode
comune de evaluare
 Reducerea costurilor, prin utilizare de materiale și/
sau metode, ce au fost deja experimentate și recunoscute
 Realizarea compatibilităţii și interschimbabilităţii
produselor și serviciilor
 Creșterea posibilităţii de pătrundere pe piaţă mondială
 Conformarea cu prevederile legale
 Aplicarea standardelor este uneori cea mai rapidă
metodă de creștere a performanţelor tehnice a produselor
 Standardele sunt adevărate baze de date pentru
activitatea de cercetare - inovare

♦ În ce fel sunt relaţionate standardele cu
reglementările?
Aplicarea standardelor este voluntară, dar aplicarea lor
devine obligatorie, când sunt cerinţe ale: Directivelor
europene (standarde armonizate - ex. Directiva Mașini,
conţine referiri la cca 650 standarde europene a căror
aplicare conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele
esenţiale) sau Legislaţiei naţionale.

♦ Care standarde sunt relevante pentru produsul
sau serviciul Dvs.?
Se pornește de la o analiză a activităţii:

 Stabilirea cadrului legislativ (legi, reglementări,
normative etc.)
 Stabilirea pentru ce sector al activităţii intenţionaţi
aplicarea standardelor:
- Producţie (echipament de protecţie, organe de mașini
etc.);
- Proiectare (forma și dimensiuni, metode de încercare,
materiale, securitate etc.);
- Servicii.
 Analiza solicitărilor clienţilor (clauze contractuale etc.)
 Experienţa specialiștilor din cadrul organizaţiei
 Proces de documentare (catalog standarde,
documentaţie tehnică, orice alte informaţii referitoare la
produse și servicii similare)

♦ Cum puteţi utiliza acele standarde?
 În activitatea de proiectare (materiale, forme și
dimensiuni, etc.)
 În activitatea de producţie
 La întocmirea procedurilor
 La elaborarea specificaţiilor tehnice, standardelor de
produs (prin referiri la standarde naţionale)
 La întocmirea documentaţiilor tehnice și/sau
contractuale
 Ca documente ce stau la baza procesului de cercetare
- inovare
Informaţii, relaţii suplimentare: CCI Maramureș, Baia
Mare bd. Unirii nr.16 etaj III cam.9, tel. 0262-221510,
0362-405303,
fax
0262-225794,
e-mail:
cci_mm@ccimm.ro. Persoană de contact: Mihail
MĂRĂȘESCU.
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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 ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ 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 și economică, prin implementarea instrumentelor relevante care susţin dezvoltarea economiei
în domeniul culturii și creativităţii în această regiune transfrontalieră, cu un accent special asupra turismului cultural.
Obiectivul specific al proiectului este de a înţelege și a promova realităţile și structurile industriilor culturale și creative
în zona comună transfrontalieră a ţărilor Ungaria, România și Ucraina, cu un accent special asupra turismului cultural, analizând
datele existente relevante, promovând know-how-ul, modele de guvernare de succes și modele inovatoare, oferind pregătire și
recomandări pentru optimizarea politicilor transversale, și 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 și 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 șase 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 și creative, ONG-uri.
Rezultatele estimate ale proiectului sunt: înţelegere mai bună a statutului și a potenţialului industriei creative și culturale;
Studii și analize a industriilor culturale si creative transfrontaliere, prin analiză, întâlniri, rapoarte, studii de caz și audieri pe
domenii; creșterea schimburilor de experienţe practice, prin sesiuni de pregătite personalizate și ateliere, prin ateliere și sesiuni de
pregătire; promovarea mai bună a industriilor culturale și creative, a rezultatelor proiectelor și o vizibilitate mai buna a UE și a
obiectivelor proiectului din Regiune, prin website, afișe, broșuri, articole de promovare, buletine informative, expoziţii și 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 și finale, Comitetul de Coordonare IMC și întâlniri ale
comitetului coordonator.
Durata proiectului: 24 de luni, în perioada 01 decembrie 2012 – 30 noiembrie 2014
Parteneri:
Beneficiar: CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ (România)
Parteneri:
CAMERA DE COMERT și 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 Tuș, Bogdan Legănaru.
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COMUNICATE DE PRESĂ
Noutăţi privind înregistrarea în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare,
dezbătute la Camera Comerţ și Industrie a României
București, 3 iulie 2014: Camera de Comerţ și Industrie a României, în calitate de operator al Arhivei Electronice de
Garanţii Reale Mobiliare – AEGRM, în colaborare cu autoritatea de supraveghere - Ministerul Justiţiei și cu Asociaţia Corpul
Operatorilor AEGRM, a organizat astăzi la sediul CCIR, Amfiteatrul Cuza, o sesiune de instruire privind noile formulare de avize de
înscriere în AEGRM..
Publicarea în Monitorul Oficial nr. 428 din 11.06.2014 a Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 1808/C/19 mai 2014 pentru
aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare și a
instrucţiunilor de completare a acestor formulare, a făcut obiectul seminarului, Camera Naţională considerând necesară și
oportună instruirea agenţilor AEGRM.
În prima parte a evenimentului moderat de dna. Irina Oglindă, Director AEGRM al operatorului CCIR, au fost prezentate de
către dna. Monica Matei, Director Executiv al Asociaţiei Corpului Operatorilor AEGRM și de către Doamna Diana Lupulescu,
Președinte al Comitetului Director al Asociaţiei Corpului Operatorilor AEGRM, modul de implementare și implicaţiile ordinului
menţionat mai sus.
În completare, au fost abordate în cadrul unui dialog interactiv susţinut cu participanţii de către dl. Paul Stănescu, reprezentant
al Autorităţii de Supraveghere Ministerul Justiţiei, aspecte tehnice privind programul Arhivă client 2014, program implementat
urmare a noilor modificări legislative.
Venind în întâmpinarea solicitărilor exprimate de agenţii AEGRM de a dezbate modalităţile de abordare a unor situaţii
punctuale cu care se confruntă, Camera de Comerţ și Industrie a României a realizat un schimb de experienţă necesar și util între
agenţii CCIR, care furnizează efectiv aceste servicii către mediul de afaceri la nivel local și naţional, și organele de conducere ale
AEGRM.
“A fost un bun prilej de comunicare cu agenţii asupra celor mai noi reglementări în materie, în vederea asigurării unei bune
aplicări a acestora în activitatea practică, în vederea asigurării, pentru clienţii AEGRM, de servicii în condiţii de maximă calitate
și legalitate. În acest sens, ne propunem ca într-o viitoare întâlnire să abordăm strategia de dezvoltare în viziunea Sistemului
Cameral, pentru a răspunde cerinţelor mediului de afaceri”, a declarat în finalul reuniunii dna. Irina Oglindă, Director AEGRM al
operatorului CCIR.
Biroul Comunicare Publică - Camera de Comerţ și Industrie a României

Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române
ediţia 2014
București, 29 august 2014: Președintele CCIR, domnul Mihai Daraban a participat la Reuniunea Anuală a Diplomaţiei
Române, ediţia 2014, ce s-a desfășurat în perioada 27-29 august 2014, la București și a fost organizată de Ministerul Afacerilor
Externe.
Sesiunea plenară consacrată problematicii dezvoltării regionale, economice și energetice s-a desfășurat joi, 28 august
a.c., în prezenţa Viceprim-ministrului, Ministrul dezvoltării regionale și administraţiei publice, domnul Liviu Nicolae Dragnea,
Ministrului Economiei, domnul Constantin Niţă, Ministrului delegat pentru Energie, domnul Răzvan-Eugen Nicolescu și Ministrului
delegat pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de Afaceri și Turism, domnul Florin-Nicolae Jianu.
Pe parcursul discuţiilor au fost abordate subiecte legate de necesitatea înfiinţării unei platforme care să conţină informaţii
și oportunităţi de afaceri actualizate, importanţa dezvoltării proiectelor de parteneriat public-privat în vederea susţinerii investiţiilor
românești, identificarea celor mai importante evenimente regionale de promovare a exporturilor și a oportunităţilor de investiţii
din România și nevoia elaborării unei noi strategii de reprezentare economică a României pe plan extern.
O atenţie deosebită a fost acordată Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), considerată o prioritate pentru
România, îndeosebi la capitolele de dezvoltare și consolidare a infrastructurii, precum și la elaborarea de rute de transport fluvial
și stimularea turismului local în conformitate cu normele de protecţie a mediului.
În cadrul alocuţiunii sale, Președintele CCIR a subliniat deschiderea pe care Sistemul Cameral o are faţă de colaborarea cu
organismele guvernamentale pentru a contribui la creșterea economică a ţării. De asemenea, domnul Mihai Daraban a exprimat
disponibilitatea CCIR de a sprijini efortul de atragere de investiţii străine în România, derulat de reprezentanţele diplomatice și
economice în străinătate, menţionând că este nevoie de o activitate mult mai intensă în această direcţie mai ales având în
vedere competiţia economică tot mai dură care exista în prezent în plan internaţional.
Biroul Relaţii Externe - Camera de Comerţ și Industrie a României
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BREVIAR
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♦ ORDIN nr
nr.. 1.043 din 30 iunie 2014
privind completarea Ordinului ministrului
agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.253/
2013 pentru aprobarea regulilor privind
înregistrarea operatorilor în agricultura
ecologică (MO nr. 489 din 1 iulie 2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 685 din 27 mai 2014 privind
instituirea schemelor de ajutor de minimis
pentru acţiunile din Programul de promovare
a exportului, în perioada 1 iulie-31 decembrie
2014 (MO nr. 490 din 2 iulie 2014)
♦ LEGE nr
nr.. 86 din 27 iunie 2014 pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea și exploatarea pajiștilor
permanente și pentru modificarea și
completarea Legii fondului funciar nr. 18/
1991 (MO nr. 491 din 2 iulie 2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 596 din 24 iunie 2014
privind aprobarea Metodologiei de testare a
implementării Sistemului informaţional
integrat de urmărire a materialelor
lemnoase (MO nr. 491 din 2 iulie 2014)
♦ LEGE nr
nr.. 91 din 1 iulie 2014 privind
acordarea unei zile lucrătoare libere pe an
pentru îngrijirea sănătăţii copilului (MO nr.
496 din 3 iulie 2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 1.025 din 30 iunie 2014
privind aprobarea unor formulare tipizate
în scopul obţinerii informaţiilor necesare
realizării schimbului automat de informaţii
potrivit art. 10912 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscal (MO nr. 503 din 7 iulie 2014)
♦ LEGE nr
nr.. 97 din 4 iulie 2014 privind
modificarea și completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru
stimularea înfiinţării și dezvoltării
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii
tineri (MO nr. 506 din 8 iulie 2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 1.420 din 11 iunie 2014
pentru aprobarea Normelor tehnice de
utilizare a regimului de tranzit sub
acoperirea carnetelor TIR (MO nr. 508 din 8
iulie 2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 1.703 din 26 iunie 2014
pentru modificarea și completarea
Ordinului președintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012
privind aprobarea modelului și conţinutului

Acte normative publicate
în Monitorul Oficial
formularelor utilizate pentru declararea
impozitelor și taxelor cu regim de stabilire
prin autoimpunere sau reţinere la sursă
(MO nr. 510 din 9 iulie 2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 746 din 7 iulie 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,
Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice
pentru Cererea de propuneri de proiecte
nr. 168 “Dezvoltarea economiei sociale”,
finanţată prin Programul operaţional
sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”
2007-2013, domeniul major de intervenţie
6.1 “Dezvoltarea economiei sociale” și a
schemei de ajutor de minimis “Dezvoltarea
economiei sociale”, finanţată prin
Programul operaţional sectorial
“Dezvoltarea resurselor umane” 20072013, domeniul major de intervenţie 6.1
“Dezvoltarea economiei sociale” (MO nr. 516
din 10 iulie 2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 59 din 1 iulie 2014 privind
modificarea Ordinului președintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 74/2013 pentru
aprobarea Procedurii privind punerea sub
tensiune pentru perioada de probe și
certificarea conformităţii tehnice a
centralelor electrice eoliene și fotovoltaice
și abrogarea alin. (4) al art. 25 din Norma
tehnică “Condiţii tehnice de racordare la
reţelele electrice de interes public pentru
centralele electrice fotovoltaice”, aprobată
prin Ordinul președintelui Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei nr. 30/2013 (MO nr. 521 din 14 iulie
2014)
nr.. 635 din 23 iunie 2014
♦ ORDIN nr
pentru aprobarea schemei transparente de
ajutor de minimis, denumită “Schemă
transparentă de ajutor de minimis sub
formă de împrumuturi cu subvenţie parţială
de dobândă”, aferentă domeniului major
de intervenţie 1.2 “Accesul IMM la
finanţare” - iniţiativa JEREMIE în România,
axa prioritară 1 “Un sistem de producţie
inovativ și ecoeficient”, din cadrul
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Programului operaţional sectorial
“Creșterea competitivităţii economice” (MO
nr. 521 din 14 iulie 2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 732 din 8 iulie 2014 privind
modificarea Procedurii de implementare a
Programului româno-elveţian pentru
întreprinderi mici și mijlocii (PREIMM) în
cadrul Ariei de concentrare 5:
“Îmbunătăţirea mediului de afaceri și a
accesului la finanţare a IMM-urilor”,
aprobată prin Ordinul ministrului delegat
pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul
de afaceri și turism nr. 440/2014 (MO nr.
524 din 14 iulie 2014)
♦ LEGE nr
nr.. 109 din 11 iulie 2014 privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 11/2013 pentru modificarea
și completarea Ordonanţei Guvernului nr.
27/2011 privind transporturile rutiere (MO
nr. 525 din 15 iulie 2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 1.421 din 11 iunie 2014
privind aprobarea Normelor tehnice pentru
aplicarea regimului de tranzit comunitar/
comun (MO nr. 529 din 16 iulie 2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 1.847 din 1 iulie 2014
pentru aprobarea procedurilor de aplicare
a art. 78^1 din Codul de procedură fiscală,
precum și pentru aprobarea modelului și
conţinutului unor formulare (MO nr. 535
din 18 iulie 2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 936 din 16 iulie 2014 pentru
aprobarea Sistemului de raportare
contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor
economici (MO nr. 540 din 21 iulie 2014)
nr.. 923 din 11 iulie 2014 pentru
♦ ORDIN nr
aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului
financiar preventiv și a Codului specific de
norme profesionale pentru persoanele care
desfășoară activitatea de control financiar
preventiv propriu (MO nr. 555 din 28 iulie
2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 2.281 din 17 iulie 2014
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul
președintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind
impozitele, contribuţiile și alte sume
reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc
de contribuabili într-un cont unic (MO nr.
560 din 29 iulie 2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 858 din 30 iunie 2014
pentru aprobarea schemei de ajutor de
minimis “Sprijin acordat pentru
Continuare în pag. a 10-a
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C.C.I. Maramureș - Busola dumneavoastră în afaceri !

Eaton anunţă extinderea în valoare de 9.5 milioane de dolari
a fabricii din Bușag, România
BUȘAG MARAMUREȘ… Compania de gestionare a energiei electrice Eaton (NYSE:ETN) a anunţat azi că va investi 9.5
milioane de dolari pentru a extinde fabrica din Bușag, România care produce echipamente de distribuire a energiei electrice
pentru unităţi industriale și comerciale. După extindere, unitatea Eaton din Bușag va fi cel mai mare producător de piese de
metal fabricate pentru întreprinderile electrice ale companiei din toată Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA).
“Regiunea Bușag și România oferă o forţă de muncă extrem de bine pregătită și joacă un rol vital în succesul continuu al
companiei Eaton”, a spus Frank Campbell, președintele Sectorului Electric EMEA, Eaton. “Această investiţie și extindere va
intensifica capacităţile noastre regionale de producţie și ne va ajuta să facem faţă cererilor din ce în ce mai numeroase ale
clienţilor pentru soluţii proiectate ca să sporească siguranţa electrică, fiabilitatea, eficienţa și sustenabilitatea.”
Inaugurată în 2011, fabrica Eaton de la Bușag va deveni un centru de excelenţă pentru prelucrarea de coli de metal pentru
companiile electrice ale Eaton din EMEA. Extinderea va adăuga 7700 metri pătraţi de spaţiu de lucru și 6000 de tone de
capacitate pentru producţia de coli de metal, creând in jur de 110 locuri de munca în locaţie. În prezent, unitatea produce coli
de metal pentru produse electrice, inclusiv sisteme de distribuire a energiei electrice și carcase.
“Odată cu extinderea, vom combina fabricarea automatizată complexă cu fabricarea ceva mai tradiţională, în aceeași
locaţie. Unitatea noastră se ocupă cu producţia automatizată a unor volume mari de componente standard care sunt utilizate ca
platformă pentru a fabrica numeroase produse personalizate care întrunesc cerinţele pieţei locale și pe cele ale clienţilor
individuali” a precizat Pamela Pop, General Manager pentru unităţile din România ale Eaton.
Lucrările de extindere urmează să fie finalizate în septembrie 2014.
Producătorul de componente electrice Eaton este lider global cu expertiză în distribuirea energiei electrice și protejarea
circuitelor; protejarea puterii de rezervă; control și automatizare; iluminare și securitate; soluţii structurale și dispozitive de
cablare; soluţii pentru medii aspre și periculoase; și servicii de inginerie. Eaton se poziţionează prin soluţiile globale pentru a
răspunde la cele mai importante provocări legate de gestionearea energiei electrice din prezent.
Eaton este o companie de gestionare a energiei electrice a cărei vânzări în 2013 s-au ridicat la 22 de miliarde de dolari.
Eaton furnizează soluţii energetice eficiente care ajută clienţii să gestioneze în mod eficient, în siguranţă și în mod sustenabil
energia electrică, hidraulică și mecanică. Eaton are aproximativ 101.000 de angajaţi și comercializează produse clienţilor din
peste 175 de ţări. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să accesaţi www.eaton.com.
Pentru cele mai recente noutăţi, puteţi să ne urmăriţi și pe Twitter (@Eaton_EMEA) sau LinkedIn (Eaton EMEA).

Acte normative publicate în
Monitorul Oficial
Urmare din pag. a 9-a

implementarea Programului de creștere a competitivităţii
produselor industriale” (MO nr. 562 din 29 iulie 2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 1.186 din 21 iulie 2014 pentru aprobarea normelor
tehnice de implementare a Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor
contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate, precum
și recunoașterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui
și al produselor lactate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
441/2014, referitoare la condiţiile specifice care trebuie îndeplinite
de organizaţiile de producători din sectorul laptelui și al produselor
lactate/asociaţiile organizaţiilor de producători în relaţiile
contractuale, precum și la criteriile tehnice necesare recunoașterii
acestora în vederea negocierilor prevăzute prin Regulamentul (UE)
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nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17
decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor
produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/
72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale
Consiliului (MO nr. 565 din 30 iulie 2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea
Regulamentului de avizare, recepţie și înscriere în evidenţele de
cadastru și carte funciară (MO nr. 571 din 31 iulie 2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 1.255 din 30 iulie 2014 privind completarea
Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.253/
2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor
în agricultura ecologică (MO nr. 572 din 31 iulie 2014)
HOTĂRÂRE nr
nr.. 620 din 31 iulie 2014 privind prorogarea
termenului de intrare în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 495/
2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind
exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea
Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de energie (MO nr. 573
din 31 iulie 2014)
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