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Acordul cu România
2014-2020
- Partea a II-a GHEORGHE MARCAȘ
președintele C.C.I. Maramureș
(Urmare din numărul anterior)
Dar, să revenim la Acordul de
Parteneriat cu România 20142020.
Acest acord vizează următoarele
provocări și priorităţile aferente:
 promovarea competitivităţii și
a dezvoltării locale, în vederea
consolidării
sustenabilităţii
operatorilor economici și a
îmbunătăţirii atractivităţii regionale;
 dezvoltarea capitalului uman,
prin creșterea ratei de ocupare a
forţei de muncă și a numărului de
absolvenţi din învăţământul terţiar,
oferind totodată soluţii pentru
provocările sociale severe și
combaterea sărăciei, în special la
nivelul comunităţilor defavorizate
sau marginalizate ori în zonele
rurale;
Continuare în pag. a 2-a

ediţia a XXll-a
26-28 septembrie 2014
Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș a organizat la Centrul de Instruire
si Marketing din Baia Mare, Aleea Expoziţiei
nr 5, în perioada 26-28 septembrie 2014, ediţia
a XXII-a a manifestării internaţionale
RIVULUS DOMINARUM

Expoziţia, ajunsă la ediţia a XXII-a, a
promovat pe parcursul anilor mii de firme
expozante și sute de mii de vizitatori i-au trecut
pragul. Anul acesta s-au înscris 46 de firme din
Bihor, București, Brasov, Cluj, Maramureș,
Mures, Satu Mare și Timiș care au prezentat
produse si servicii din următoarele domenii:

- îmbrăcăminte bărbaţi și femei, cojoace și
haine de blană pentru bărbaţi femei,
- Încălţăminte bărbaţi și femei
- materiale de construcţii, sisteme automate
de porţi, uși de garaj, tâmplărie cu geam
termopan
- mobilă, saltele, perdele și
produse pentru decor interior
- produse electrice și
electrocasnice
- instalaţii, sisteme de încălzire
și sisteme regenerabile pentru uz
casnic si industrial
- instalaţii electrice și corpuri de
iluminat
- autoturisme
- bijuterii și produse cosmetice
- asigurări si servicii bancare
- farmacia verde
- produse alimentare naturale și dulciuri.
Pentru a IV-a oară în Baia Mare a fost
organizat SALONUL OUTLET EXPO la care au
participat producătorii si comercianţii care șiau transformat stocurile în bani.
Continuare în pag. a 3-a

Schimb de experienta între CCI din Szolnok și Maramureș
În perioada 4 - 6 septembrie a.c., la invitaţia conducerii
Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș, o delegaţie a
Camerei de Comerţ și Industrie Jasz-Nagykun-Szolnok
condusă de președintele instituţiei - dl. Sziraki Andras, a
participat la un schimb de experienţă în Maramureș .
Pe parcursul celor 2 zile membri delegaţiei maghiare au
avut mai multe întâlniri cu colegii și prietenii români.
Președinţii celor două instituţii au pus bazele unui protocol

de colaborare care urmează a fi semnat în luna septembrie cu
ocazia prezenţei în Maramureș a delegaţiei de la CCI JaszNagykun-Szolnok.
Între activităţile derulate pe parcursul schimbului de
experienţă - cea de-a doua competiţie de gătit dintre cele
două Camere, a reprezentat un moment deosebit.
Evenimentul s-a desfășurat într-un cadru deosebit de
pitoresc în staţiunea Ocna Șugatag.
Pe parcursul câtorva ore, membri celor
două delegaţii s-au întrecut într-o
competiţie gastronomică al cărui
rezultat final a fost o masa îmbelșugată
plină de bunătăţi specific maghiare și
românești.
Pe parcursul celor două zile membri
delegaţiei maghiare au avut parte de un
program deosebit ce a inclus vizite la
companii și obiective turistice din judeţ.
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 dezvoltarea infrastructurii fizice,
atât în sectorul TIC, cât și în sectorul
transporturilor, în vederea sporirii
accesibilităţii regiunilor din România
și a atractivităţii acestora pentru
investitori;
 încurajarea utilizării durabile și
eficiente a resurselor naturale prin
promovarea eficienţei energetice, a
unei economii cu emisii reduse de
carbon, a protecţiei mediului și a
adaptării la schimbările climatice;
 consolidarea unei administraţii
publice moderne și profesioniste prin
intermediul unei reforme sistemice,
orientată către soluţionarea erorilor
structurale de guvernanţă.
O altă prevedere importantă a
acordului îl constituie investiţiile în
capitalul uman, prin susţinerea
accesului populaţiei pe piaţa muncii,
precum
și
a
îmbunătăţirii
competenţelor acesteia care va
reprezenta, în următorul ciclu
financiar, una din principalele priorităţi
ale României, cu accent pe aspectele
specifice ţării, evidenţiate în
recomandările Consiliului Europei. Un
accent puternic este pus pe
combaterea șomajului în rândul
tinerilor. Fondurile vor finanţa iniţiative
destinate îmbunătăţirii sistemelor de
educaţie și formare, în scopul
asigurării
unei
mai
bune
corespondenţe între competenţele
forţei de muncă și necesităţile pieţei,
în special în ceea ce privește
învăţământul terţiar și cel vocaţional.
Totodată se va pune accentul pe
educaţia și îngrijirea copiilor începând
de la vârsta fragedă, pe învăţământul
primar și pe cel secundar, mai ales la
nivelul comunităţilor defavorizate,
social și etnic. Sectorul sănătăţii va
beneficia de un sprijin financiar
puternic, fiind vizate comunităţile
defavorizate, promovându-se o
alternativă de spitale, ca unităţi de
îngrijire medicală primară și
ambulatorie. Totodată, vom putea
beneficia de sprijin din fondurile ESI,
care permit României să treacă de la
structuri instituţionalizate naţionale la
soluţii plasate sub responsabilitatea
comunităţii europene pentru copii,
persoane vârstnice și persoane cu
dizabilităţi.
Fondul Social European pentru
finanţarea obiectivelor strategice ale
politicii de ocupare (FSE) va sprijini,
de asemenea, eforturile României de
a îmbunătăţi calitatea administraţiei
publice naţionale prin reforme

structurale, asigurând totodată sprijin
adaptat instituţiilor publice cheie,
plecând de la planurile proprii de
acţiune elaborate cu sprijinul Băncii
Mondiale. Investiţiile în aceste domenii
vor fi esenţiale pentru sprijinirea
României în sensul ca aceasta să
răspundă priorităţilor strategiei Europa
2020 și recomandărilor specifice ţării
noastre, precum și reformelor de
politică aferente din sectoarele
educaţiei, ocupării forţei de muncă,
incluziunii sociale și administraţiei
publice.
O cotă semnificativă din fondurile ESI
(fonduri în reţele în bandă largă din
Comunitatea Europeană, pentru care
se apelează direct la CE, putând fi
solicitate de actori locali, regionali sau
naţionali, publici sau privaţi, dintr-u
singur stat sau mai multe state ale UE)
va fi alocată extinderii și modernizării
infrastructurii de transport a României,
în acord cu planul general pentru viitor
care va creiona reţeaua existentă până
în anul 2030. În paralel, vor fi
continuate investiţiile în sectorul
deșeurilor, al apei și al apei uzate, în
sensul conformării la cerinţele de
mediu.
N.B. Acordul încheiat cu România
prevedea că, până la 15 octombrie 2015,
trebuie depuse propunerile de proiecte de
finanţare de către dezvoltatorii de reţele în
bandă largă.

În ceea ce privește zonele rurale ale
României, finanţările din Fondurile
Europene pentru Agricultură și
Dezvoltare Rurală (FEADR) vor
promova creșterea gradului de inovare
și a competitivităţii în sectorul
agroalimentar, precum și creșterea
valorii adăugate a produselor acestui
sector. Agricultorii vor beneficia de
asistenţă tehnică și financiară pentru
dezvoltarea și restructurarea propriilor
întreprinderi, astfel ca, diversificarea
activităţilor economice să reducă
dependenţa excesivă de agricultură
existentă în prezent. Totodată, se vor
îmbunătăţi perspectivele creării de noi
locuri de muncă în zonele rurale, cu
prioritate pentru tineri. Aceasta va fi
corelată cu gestionarea atentă a
resurselor naturale, centrată pe
conservarea biodiversităţi naturale a
României și pe promovarea gestionării
și creșterii durabile a terenurilor
agricole și forestiere. Sărăcia din
mediul rural va fi combătută prin
investiţii destinate modernizării
infrastructurii de bază și ameliorării
accesului la servicii, în vederea
îmbunătăţirii calităţii vieţii în
comunităţile rurale și creării

precondiţiilor pentru dezvoltare
economică și socială locală.
În ceea ce privește sectorul
pescuitului și acvaculturii din România,
Fondul European pentru pescuit și
afaceri maritime (EMFF) va contribui
la sprijinirea obiectivelor în materie de
dezvoltare durabilă din cadrul politicii
comune în domeniul pescuitului. În
vederea atingerii acestor obiective,
investiţiile vor fi direcţionate către
proiecte care limitează impactul
pescuitului asupra mediului marin,
alături de noi forme de venit, și care
diversifică și conferă valoare adăugată
produselor din sectorul pescuitului și
acvaculturii.
Totodată,
provocările
și
discrepanţele teritoriale vor fi
combătute prin instrumentele locale de
dezvoltare. Dezvoltarea plasată sub
responsabilitatea comunităţii (CLLD)
va fi implementată în zonele rurale
(LEADER), în zonele defavorizate din
centrele urbane și din regiunile de
pescuit și de coastă, unde există
activităţi de pescuit și exploataţii de
acvacultură, în timp ce investiţiile
teritoriale integrate (ITI) vor sprijini
Delta Dunării. Totodată, polii
metropolitani de creștere și centrele
urbane vor beneficia de sprijin prin
intermediul unor strategii integrate, iar
România va continua să sprijine în mod
activ dezvoltarea strategiei pentru
regiunea Dunării. România a ales să
finanţeze investiţiile din cadrul tuturor
celor 11 obiective tematice definite în
cuprinsul regulamentelor.
Ţara noastră a selectat acele
obiective care să fie realizate sprijinul
fondurilor ESI, care vor contribui în
mod substanţial la promovarea
capacităţii României de a realiza
obiectivele prioritare cheie de
dezvoltare de la nivel naţional și
comunitar, printre care:
 Atingerea obiectivele Europa
2020 de către ţara noastră:
 peste 1 miliard de euro alocaţi
pentru cercetare și dezvoltare (C&D)
și pentru inovare Consolidarea
cercetării, dezvoltării tehnologice și
inovării (OT1), în sprijinul atingerii
obiectivului naţional de 2 % din PIB
investiţi în C&D (în comparaţie cu 0,49
% în anul 2012);
 o economie mai eficientă din
punct de vedere energetic, 3,9
miliarde de euro urmând să fie
investite pentru sprijinirea trecerii la o
economie cu emisii reduse de carbon
în toate sectoarele (OT4), inclusiv
Continuare în pag. a 4-a
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Pe parcursul celor trei zile ne-au vizitat expoziţia peste 3000 de
vizitatori care au putut cunoaște produsele și serviciile oferite de
expozanţi și anume:
 4 Brands SRL - producător de saltele - Maramureș
 AC Helcor SRL - Farmacie și clinică privată - Maramureș
 AUTO BECORO SRL – autoturisme - Maramureș
 Ballemn Mobilier 2010 SRL - producător mobilă - Maramureș
 BCR Banca pentru Locuinţe SA - servicii bancare - Maramureș
 BRD Groupe Societe Generale BAIA MARE - servicii bancare Maramureș
 Bronko Serv SRL - comercializează haine de bărbaţi - Maramureș
 Confstar SA - producător de haine - Maramureș
 Consul Security System SRL - instalaţii electrice . Automatizări porţi
montări porţi de garaj - Satu Mare
 Coramet Import Export SRL - producător și distribuitor de lacuri și
vopsele - Maramureș
 Diany Com SRL - producător îngheţată Diany - Maramureș
 Fa-fi Trade SRL - producător de încălţăminte din piele - Bihor
 Forever Living Products - distribuitor produse cu Aloe Maramureș

 Generali Romania Asigurări - servicii asigurări - Maramureș
 Grupul Ziariștilor Donatori de Sânge - Maramureș
 Infinity - distribuitor cosmetice - Maramureș
 Lazar din DEJ - caciuli - Cluj Napoca
 Lodenfrey Romserv - producător haine bărbaţi - Bihor
 Marian Andreea Marilena - producător bijuterii argint Maramureș
 PFA Bogdan Filip - producător suc natural si dulceaţă Maramureș
 Pro Vita - fundaţie umanitară - Maramureș
 SC AEROTRAVEL SRL-ORADEA - Turism - Bihor
 SC CASA BUNII SRL - Consultanţă imobiliară - Cluj
 SC DOMAFON SRL - Saltele, perdele, produse interior - Timiș
 SC Humel Trans SRL - transport - Maramureș
 SC LDP CONSULTING & DISTRIBUTION SRL - Electrice,
electrocasnice - București
 SC M.T.P. LINES LTD SRL - Geamuri Termopan, profile - Maramureș
 SC MARKET TRADE PRINTING SRL - Publicitate, print - Maramureș
 SC Monplast SRL - Feronerie, construcţii - Maramureș
 SC NORDEX SRL - Utilaje, scule electrice, motounelte - Maramureș
 SC RAYD SECURITY SRL - Paza si securitate - Maramureș

 SC ROCVAL CONSTRUCT SRL - Instalaţii de încălzire, pompe de
căldură - - Maramureș
 SC SECPRAL PRO INSTALATII SRL - Instalaţii si încălzire - Cluj
 SC SESSLER IMPEX SRL - Produse agricole, seminţe , accesorii Maramureș
 SC SYMPHONY PUB SRL - Pub , bar - Maramureș
 SC TALISMAN CONSULT SRL - Contabilitate si consultanta București
 SC TRASYS ELECTRIC SRL - Instalaţii electrice, corpuri de iluminat Maramureș
 Sirtur SRL - bijuterii cu cristale swarovschi - Maramureș
 Solarcenter Renerg SRL - Distribuitor panouri fotovoltaice Maramureș
 Termo décor - șeminee - Maramureș
 Tonea‘93 Impex SRL - producător haine din blana - București
 Verdes Ioan Mihai II - decoraţiuni, perdele - Maramureș
 Vila Crinul - PASCALAU PFA - Cazare - Bihor

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș susţinând păstrarea
meșteșugurilor tradiţionale dar și susţinerea întreprinzătorilor a
asigurat gratuit spaţii de expunere pentru
- Roman Florica - frivolite, podoabe
- Stefan Groza - sculpturi în lemn, obiecte cioplite din lemn
- Meţenti Ana - decoraţiuni interioare cusute, macrame
- Georgeta Iuga - icoane, zgărdane
- Lorincz Stefan - flori
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extinderea la scară mai largă a
energiilor din surse regenerabile (ţinta
de 24 % din ce?);
 un efort substanţial în materie de
promovare a incluziunii sociale,
precum și combaterea sărăciei și a
oricărei forme de discriminare (OT9),
fiind alocate 3,4 miliarde de euro
pentru combaterea provocărilor
severe de ordin social cu care se
confruntă România, precum și pentru
sprijinirea obiectivului de reducere cu
580.000 a numărului de persoane
ameninţate de sărăcie sau de
excluziune (în comparaţie cu anul
2008);
 creșterea gradului de participare
pe piaţa muncii prin promovarea
sustenabilităţii și a calităţii locurilor de
muncă și sprijinirea mobilităţii
lucrătorilor (OT8), punându-se un
accent deosebit pe populaţia tânără,
în scopul atingerii ţintei de ocupare a
forţei de muncă la nivel naţional de 70
% (beneficiind de 2,2 miliarde de euro);
 contribuirea la reducerea ratei
abandonului școlar timpuriu până la
11,3% și creșterea gradului de
participare din învăţământul terţiar
până la 26,7% prin investiţii în
educaţie, instruire și învăţământ
vocaţional pentru competenţe și
învăţare pe tot parcursul vieţii (OT10),
printr-o investiţie de 1,65 mld. EUR.
 Îndeplinirea obligaţiile care
decurg din Tratatul de aderare:
 continuarea dezvoltării serviciilor
de apă și apă uzată, în acest sens fiind
alocate peste 3 miliarde de euro în
cadrul Conservării și protejării mediului
și promovarea eficienţei resurselor
(OT6), asigurându-se conformitatea cu
standardele a aglomeraţiilor cu peste
10.000 de locuitori și contribuindu-se
în mod substanţial la modernizarea
aglomeraţiilor mai mari de 2.000 de
locuitori;
 Stimularea competitivităţii
naţionale care se va realiza prin:
 continuarea dezvoltării reţelei
naţionale de servicii în bandă largă și
a accesului de generaţie viitoare
(NGA), prin intermediul Îmbunătăţirii
accesului la tehnologiile informaţiei și
comunicaţiilor,
precum
și
îmbunătăţirea utilizării și a calităţii
acestora (OT2) și a LEADER, cu o
viteză de minimum 30 Mbps, în special
în zonele rurale, abordând în paralel
problema ratei scăzute de abonare prin
măsuri corespunzătoare (formare, eservicii, e-guvernare) la nivelul tuturor
priorităţilor;

 creșterea productivităţii și a
valorii adăugate din sectoarele
agriculturii, pescuitului și acvaculturii,
stimulând participarea tinerilor
fermieri și pescari; creșterea
competitivităţii operatorilor economici
și a ratelor de supravieţuire a IMMurilor tinere, prin sprijin direct și
scheme de inginerie financiară, în
cadrul Sporirii competitivităţii
întreprinderilor mici și mijlocii, a
sectorului agricol (pentru FEADR) și a
sectorului pescuitului și acvaculturii
(pentru EMFF) (OT3);
 continuarea
consolidării
dotărilor și a fiabilităţii reţelei de
transport, fiind alocate în acest sens
20 % din fondurile ESI în cadrul
Promovării unui transport durabil și
eliminarea blocajelor din cadrul
infrastructurilor reţelelor majore
(OT7), în scopul măririi accesibilităţii
regiunilor și a atractivităţii investiţiilor
industriale;
 soluţionarea
deficienţelor
administrative prin reforme sistemice
la nivelul guvernanţei și administraţiei,
în acest sens fiind alocate 800
milioane de euro.
În perioada 2014-2020, fondurile
alocate României sunt de aproximativ
22,4 miliarde de euro în cadrul
politicii de coeziune (FEDR, FSE,
Fondul de coeziune), la care se
adaugă încă 106 milioane de euro
din Iniţiativa privind ocuparea forţei de
muncă în rândul tinerilor (alături de o
alocare identică din FSE). Fondurile
alocate pentru dezvoltarea sectorului
agricol și a zonelor rurale vor fi
suplimentate cu 8 miliarde de euro
din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală (FEADR). Alocarea
pentru Fondul european pentru
pescuit și afaceri maritime (EMFF) se
ridică la aproximativ 168 milioane de
euro.
Având în vedere sfera largă a
provocărilor cu care se confruntă
România, toate obiectivele tematice
vor beneficia de sprijin. Totuși, România
va direcţiona 51,2 % din fondurile
FEDR către C&D (OT1), TIC (OT2),
competitivitate (OT3) și economia cu
emisii reduse de carbon (OT4), cu 5,5
miliarde de euro peste pragul minim
impus. În mod similar, resurse
semnificative sunt direcţionate către
OT4, în acest sens fiind rezervate 3,25
miliarde de euro reprezentând 30 %
din alocarea FEDR și mult peste pragul
minim impus, provenind în mare parte
din sprijinul preconizat pentru
reabilitarea termică a clădirilor.
Cota FSE din fondurile structurale

(FEDR și FSE) se ridică la 30,8 %, adică
aproximativ 4,8 miliarde de euro ,
potrivit cotei minime impuse, o cotă
de 23 % fiind alocată pentru incluziune
socială și combaterea sărăciei, peste
pragul minim impus de 20 %.
Resursele FEADR (39 % din totalul
alocărilor) sunt direcţionate într-o
măsură
semnificativă
către
biodiversitate, gestionarea durabilă a
terenurilor și către atenuarea
schimbărilor climatice în sectorul
agricol și forestier și adaptarea la
acestea (în cadrul OT 4, 5 și 6),
precum și către competitivitate în
sectorul agricol și în cel al procesării
alimentelor (29 % în cadrul OT3).
Întregul teritoriu al României, cu
excepţia regiunii capitalei BucureștiIlfov, intră în categoria regiunilor mai
puţin dezvoltate. Având în vedere
nevoile puternice de dezvoltare ale
Bucureștiului și, în special, importanţa
acestei regiuni mai ales în ceea ce
privește activităţile de cercetare și
dezvoltare, România a decis să
majoreze alocarea pentru BucureștiIlfov a 839 milioane de euro prin
transferul cotei maxime de 3 % dinspre
regiunile mai puţin dezvoltate.
Arhitectura programelor de
finanţare pentru ţara noastră formează
obiectivele politicii de coeziune care
vor fi realizate prin intermediul a 8
programe operaţionale (OP), deci cu
1 program mai puţin în comparaţie cu
perioada 2007-2013:
• Programul pentru competitivitate
(FEDR), vizând obiectivele tematice 1
și 2 (OT1 și OT2);
• Programul privind infrastructura de
anvergură (transport, mediu și
energie), finanţat din FEDR și din
Fondul de coeziune, în cadrul
obiectivelor tematice 6 și 7 (OT6 și
OT7);
• Programul regional (FEDR), care
se adresează nevoilor regionale și
locale în cadrul obiectivelor tematice
1, 3, 4, 6, 8 și 9 (OT1, OT3, OT4, OT6,
OT8, OT9);
• Programul privind asistenţa tehnică
(FEDR), care sprijină gestionarea
fondurilor ESI;
• Programul privind capitalul uman
(FSE), în cadrul obiectivelor tematice
8, 9 și 10 (OT8, OT9, OT10), care
abordează priorităţile din domeniul
ocupării forţei de muncă, al educaţiei
și al incluziunii sociale;
• Programul privind capacitatea
administrativă (FSE), în cadrul
obiectivului tematic 11 (OT11), care
abordează reforma administrativă și
sprijinul pentru instituţiile publice.
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM
Curs “Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene”
În perioada 22 - 30 septembrie
2014, Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș în parteneriat cu Camera
de Comerţ și Industrie a României, a
organizat cursul de perfecţionare
“EXPERT ACCESARE FONDURI
STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE
EUROPENE” (COD COR:
242213), autorizat de către
Autoritatea Naţională pentru Calificări.
Cursul a fost adresat persoanelor
interesate în dobândirea competenţelor cheie, generale, dar mai
ales specifice, necesare practicienilor experţi în accesarea fondurilor
structurale și de coeziune europene, din cadrul societăţilor de
consultanţă, instituţiilor publice și companiilor private.
Prin metode de predare teoretice, dar cu o substanţială
componentă aplicativă, ţinând cont de interesul individual al fiecărui
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participant, pe tipuri specifice de
programe operaţionale, au fost
abordate teme referitoare la
documentarea, pregătirea, elaborarea
și integrarea unui proiect într-un
program de finanţare, inclusiv stabilirea
cadrului instituţional necesar pentru ca
acesta să devină finanţabil printr-un
program de finanţare europeană.
Cursul s-a desfășurat la sediul
Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș, fiind susţinut prin concursul unor lectori specialiști și
practicieni în domeniul accesării fondurilor structurale și de coeziune
europene, managementului de proiect și activităţii de formare. Pe
toată perioada de desfășurare a cursului, cursanţii au beneficiat de
consultanţă de specialitate, cu titlu gratuit, din partea lectorului
coordonator.
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“INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ȘI
SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ” - 40 și 80 ore
În perioada 1-18 septembrie 2014,
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
a organizat o nouă serie de cursuri pentru
ocupaţia de “INSPECTOR ÎN DOMENIUL
SECURITĂŢII ȘI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ” COD
COR 325723, cu o durată de 40 și
respectiv 80 de ore.
Cele două cursuri sunt adresate atât
angajatorilor, reprezentanţilor lucrătorilor
cât și lucrătorilor desemnaţi cu răspunderi
specifice în domeniul securităţii și sănătăţii
în muncă.
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Cursurile au fost susţinute de către
formatori autorizaţi de Ministerul Muncii,
specialiști în domeniul securităţii și
sănătăţii în muncă, inspectori de muncă
în cadrul corpului de control al
Inspectoratului Teritorial de Muncă
Maramureș.
Examenul final pentru cele două cursuri
a fost organizat în data de 19
septembrie 2014, în urma căruia,
absolvenţilor li s-au eliberat certificate
de absolvire cu recunoaștere naţională.
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Tabăra de limbă engleză pentru copii
La cererea Primăriei Fărcașa, Camera de Comerţ și Industrie Maramureș a organizat în perioada 1-7 septembrie 2014 Tabăra de limbă
engleză pentru 43 de copii, elevi ai Școlii gimnaziale Lucian Blaga din Fărcașa.
În cadrul taberei de limbă engleză, copiii au avut prilejul de a învăţa limba engleză într-un mod inedit. În cadrul formal al școlii, tabăra
de engleză a fost un mediu non-formal de învăţare a limbii engleze oferind copiilor participanţi o călătorie imaginară în câteva ţări din
Europa. Astfel, în plus faţă de noţiunile de limbă străină pe care copiii și le-au însușit fără prea mare efort datorită faptului că mediul nonformal le-a permis să se manifeste și să se exprime liber, aceștia au mai învăţat și lucruri deosebite despre cultura, geografia și istoria ţărilor
pe care le-”au vizitat”.
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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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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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Standarde aprobate de Asociaţia de Standardizare
din România (ASRO) în lunile IUNIE - AUGUST 2014
În perioada 01.06.2014 – 31.08.2014 ASRO a
aprobat 358 standarde dintre care 58
standarde traduse. Vă prezentăm mai jos câteva
standarde traduse aprobate în această perioadă.
În listă se prezintă Clasificarea
internaţională a standardelor (ICS),
indicele și titlul standardelor în limba română.
11.020; SR EN 16224+A1:2014; Îngrijire de
sănătate furnizată de chiropracticieni
11.040; SR EN 60601-1-11:2011; Aparate
electromedicale. Partea 1-11: Cerinţe generale de
securitate de bază și performanţe esenţiale Standard colateral: Cerinţe pentru aparate
electromedicale și sisteme electromedicale
utilizate la domiciliu
11.100; SR EN ISO 20776-1:2007; Teste clinice
de laborator și sisteme de testare pentru
diagnostic in vitro. Testarea susceptibilităţii
agenţilor infecţioși și evaluarea performanţei
dispozitivelor pentru testarea susceptibilităţii
antimicrobiene. Partea 1: Metoda de referinţă
pentru testarea activităţii in vitro a agenţilor
antimicrobieni la dezvoltarea rapidă a bacteriilor
aerobe implicate în boli infecţioase
13.030.01; SR EN 15527:2008;
Caracterizarea deșeurilor. Determinarea
conţinutului de hidrocarburi aromatice policiclice
(HAP) în deșeuri prin cromatografie în fază
gazoasă/spectrometrie de masă (GC/MS)
13.230; SR EN 50495:2010; Dispozitive de
securitate necesare pentru funcţionarea sigură a
echipamentelor cu privire la riscurile de explozie
13.340.20; SR EN 812:2012; Căști de
protecţie de tip ușor
17.140.20; SR EN 415-9:2010; Securitatea
mașinilor de ambalat. Partea 9: Metode de
măsurare a zgomotului pentru mașini de
împachetat, linii de împachetat și echipamente
asociate. Categorie de exactitate 2 și 3
17.140.20; SR EN 60704-2-14:2013; Aparate
electrice de uz casnic și scopuri similare. Cod de
încercare pentru determinarea zgomotului
transmis prin aer. Partea 2-14: Prescripţii
particulare pentru frigidere, dulapuri frigorifice
pentru stocarea alimentelor congelate și
congelatoare
17.220.20; SR EN 61557-14:2013; Securitate
electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune
de 1 000 V c.a. și 1 500 V c.c. Echipamente de

încercare, măsurare sau supraveghere a măsurilor
de protecţie. Partea 14: Echipamente de încercare
a securităţii echipamentelor electrice ale mașinilor
23.120; SR EN 60335-2-40:2004/AC:2014;
Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri
similare. Securitate. Partea 2-40: Prescripţii
particulare pentru pompe de căldură, aparate de
aer condiţionat și dezumidificatoare
25.160.40; SR EN 12732+A1:2014;
Infrastructura pentru gaze. Sudarea conductelor
de oţel. Cerinţe funcţionale
53.020.20; SR ISO 4305:2014; Macarale
mobile. Determinarea stabilităţii
53.020.30; SR ISO 16625:2014; Instalaţii
de ridicat și trolii. Alegerea cablurilor, tamburelor
și rolelor
53.060; SR ISO 22915-3:2014; Cărucioare
industriale. Verificarea stabilităţii. Partea 3:
Cărucioare cu catarg sau cu furcă retractabile și
cărucioare cu furca între lonjeroane
53.060; SR ISO 22915-5:2014; Cărucioare
industriale. Verificarea stabilităţii. Partea 5:
Cărucioare cu încărcare laterală
67.200.10; SR EN ISO 3960:2010; Grăsimi
și uleiuri de origine animală și vegetală.
Determinarea indicelui de peroxid. Determinarea
cu punct de oprire iodometric
71.040.50; SR EN 15527:2008;
Caracterizarea deșeurilor. Determinarea
conţinutului de hidrocarburi aromatice policiclice
(HAP) în deșeuri prin cromatografie în fază
gazoasă/spectrometrie de masă (GC/MS)
75.060; SR EN ISO 15112:2014; Gaz natural.
Determinarea energiei
75.160.20; SR EN 14275:2013; Carburanţi
pentru automobile. Evaluarea calităţii benzinei
și a carburantului diesel. Eșantionare la pistoletul
pompelor din staţiile de distribuţie și din alte
puncte comerciale de distribuţie
77.150.30; SR EN 13599:2014; Cupru și aliaje
de cupru. Plăci, table și benzi de cupru pentru
aplicaţii electrice
83.200; SR EN 15067:2008; Mașini pentru
cauciuc și materiale plastice. Mașini de fabricat
saci și pungi din folie. Cerinţe de securitate
91.100.25; SR EN 14891:2012; Produse de
impermeabilizare faţă de apă utilizate în stare
lichidă pentru lipirea cu adezivi a plăcilor

ceramice. Specificaţii, metode de încercare,
evaluarea conformităţii, clasificare și notare
91.120.10; SR EN ISO 12569:2013;
Performanţa termică a clădirilor și a
materialelor. Determinarea schimbului de aer
specific în clădiri. Metoda diluării gazului trasor
91.100.50; SR EN 15651-1:2012; Chituri de
etanșare a rosturilor în utilizări nestructurale
pentru construcţii imobiliare și trasee pietonale.
Partea 1: Chituri de etanșare pentru elemente de
faţadă
91.100.50; SR EN 15814+A1:2012; Acoperiri
groase din bitum modificat cu polimeri pentru
hidroizolaţii. Definiţii și cerinţe
91.140.10; SR EN 12828:2013; Sisteme de
încălzire a clădirilor. Proiectarea sistemelor de
încălzire cu apă caldă
91.100.60; SR EN 13165:2012; Produse
termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate
din spumă rigidă de poliuretan (PU). Specificaţie
91.140.30; SR EN 16445:2013; Ventilarea
în clădiri. Difuzia aerului. Încercări aerodinamice
și evaluarea performanţelor pentru aplicaţii cu
flux mixt: metodă neizotermă pentru jet de aer
rece
91.140.90; SR EN 12566-6:2013; Staţii mici
de epurare a apelor uzate, până la 50 LE. Partea
6: Unităţi prefabricate pentru epurarea efluenţilor
foselor septice
93.080.20; SR EN 1341:2012; Dale din piatră
naturală pentru pavări exterioare. Condiţii și
metode de încercare
93.080.20; SR EN 1342:2013; Pavele din
piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii
și metode de încercare
93.080.20; SR EN 1343:2012; Borduri din
piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii
și metode de încercare
Lista completă a standardelor aprobate în
această perioadă este prezentată pe site CCI
Maramureș - Standarde noi aprobate in
perioada IUNIE - AUGUST 2014 (pe domenii
de activitate - ordinea ICS)
Pentru informaţii suplimentare nu ezitaţi să
ne contactaţi la sediul CCI Maramureș, la telefon
0262-221510, 0362-405303, fax 0262
225794, sau prin e-mail la cci_mm@ccimm.ro.
Persoana de contact Mihail Mărășescu.
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Festivalulul-Concurs Coral Internaţional Liviu Borlan
S-a comunicat prin muzică și s-a trăit prin ea
Trofeul “Liviu Borlan” și Locul I, cu cel mai mare punctaj,
Corul Cantores Amicitiae, Iași, România
11-14 septembrie 2014. Au fost
zile pline de muzică și bucuriile pe care
ţi le oferă aceasta. Cea de-a patra
ediţie a Festivalului Internaţional Coral
“Liviu Borlan” s-a dovedit a fi pe
măsura așteptărilor. Evoluţia celor 8
coruri
prezente
în
festival
demonstrând acurateţe, precizie și
fineţe în interpretare, respectarea
stilului și caracterului naţional, propriu
fiecărei lucrări. Așa încât juriului,
prezidat
de
maestrul
Vo i c u
Enăchescu, nu i-a fost ușor să
departajeze, diferenţele foarte mici de
punctaj demonstrând valoarea
formaţiilor corale participante la
festival. S-a cântat pentru bucuria
muzicii și a celor prezenţi la Casa
Tineretului din Baia Mare. Tocmai de
aceea, bucuria muzicii n-ar trebui să
fie vreodată întreruptă.
Festivitatea de premiere și
spectacolul de gală au răsplătit atât
eforturile organizatorilor și partenerilor,
cât și ale formaţiilor corale. S-au
împărţit diplome, s-au spus cuvinte
frumoase, pline de încărcătură
emoţională.
Trofeul Liviu Borlan, care se acordă
celei mai bune interpretări a unei piese
de Liviu Borlan, a plecat la ediţia 2014

la Iași. A fost acordat
Corului Cantores
Amicitiae, dirijat de
profesorul Nicolae
Gîscă.
Toate
lucrurile profunde
sunt cântec, spunea
Liviu Borlan. Bucuria
muzicii nu trebuie
întreruptă. Faceţi-o
să sune frumos și să
trăiască cu adevărat,
așa cum a făcut și
corul Universităţii de
Arte “George Enescu”
din Iași.
Locul I, cu cel mai
mare punctaj acordat de juriu, a fost
câștigat tot de Corul Cantores
Amicitiae, Iași, care a demonstrat că
muzica este calea pe care
compozitorul călătorește, pentru a
aduce cântecul său oamenilor.

Szekszard, Ungaria, dirijor Valer
Jobbagy. Prin evoluţia sa, a
demonstrat, dacă mai era nevoie, că
avem nevoie de muzică și la bucurie și
la necaz, că acordurile ei umplu lumea
și o completează atât de frumos.

Locul II a revenit Corului Erkel
Ferenc, Budapesta, Ungaria, dirijor,
Zsofia Cseri. Prin evoluţia sa, a
demonstrat că muzica exprimă cât se
poate de bine bucuria și speranţa.

Premiul Camerei de Comerţ și
Industrie Maramureș a fost acordat
acordat Corului Vox Caelestis,
Budapesta, Ungaria, dirijor, Valeria
Szebelledi.

Locul III a revenit Corului Madrigal,

Premiul Mass media și Premiul
Clubului Rotary Baia Mare au revenit
Corului Odmev, Kamnik, Slovenia,
dirijor Ana Smrtnik.
Premiul Centrului judeţean pentru
conservarea și promovarea
tradiţiilor Maramureș a revenit
Corului Voces, Oradea, România.
Premiul de popularitate a fost
atribuit Corului Tempus, Baldone,
Letonia, dirijor Baiba Urka.
Premiul Prieteniei, acordat de
către Asociaţia “Prietenii Armoniei”, cu
dorinţa sinceră ca muzica să nu fie fie
întreruptă, iar prietenia să unească
sufletele, i-a revenit Corului Vivace,
Mezotur, Ungaria, dirijor Magdolna
Csizi. Aceștia au ptimit și Premiul
CreduArt, pentru interpretarea piesei
lui Liviu Borlan „La altarul credinţei
străbune”.
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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)
Cea de-a patra întâlnire cu furnizorul serviciilor de cercetare în
domeniul industriilor cultural și creative
În perioada decembrie 2012 – noiembrie 2014, CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ (România) în calitate de
Beneficiar, în parteneriat cu CAMERA DE COMERT ȘI INDUSTRIE BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN (Ungaria) și 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, cu un buget total de 511.205 EUR (din care suma asigurată din fonduri publice este de 444.748,35 EUR) are ca
obiectiv specific înţelegerea și promovarea realităţilor și structurii industriilor culturale și creative în zona comună transfrontalieră a
ţărilor Ungaria, România și Ucraina, cu un accent special asupra turismului cultural, analizând datele relevante existente, promovând
know-how-ul, modelele de guvernare de succes și modelele inovatoare, oferind pregătire și recomandări pentru optimizarea politicilor
transversale, și promovând activele locale relevante.
În cadrul proiectului, în perioada 23 – 24septembrie 2014, în Uzhgorod, Ucraina, la hotel Druzhba, a avut loc întâlnirea de
lucru cu furnizorul serviciilor de cercetare în domeniul industriilor culturale și creative.
În cadrul întâlnirii la care au participat alături de experţii furnizorului de servicii de cercetare și reprezentanţi din partea tuturor
celor 3 parteneri, au fost prezentate de către experţii germani, statusul implementării contractului de cercetare precum și un prim
draft al analizei economice realizate.
A fost prezentată de asemenea analiza SWOT realizată precum și principiile care vor sta la baza recomandărilor finale.
Reprezentanţii partenerilor au prezentat puncte de vedere asupra celor prezentate și împreună cu experţii germani au stabilit
calendarul pentru următorii pași de realizat în vederea finalizării contractului de cercetare.
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Vizită lituaniană la Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
În data de 17 septembrie a.c. , o delegaţie a municipalităţii din
Panevezis – Lituania s-a aflat la Baia Mare într-o vizită de lucru în cadrul
unui proiect european implementat în colaborare cu Consiliul Judeţean
Maramureș.
Delegaţia condusă de primarul orașului Panevezis – dl. Vitalijus
Stakevicius, a participat la Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
la o întâlnire cu conducerea Camerei.
Dl Președinte Marcaș a prezentat delegaţiei lituaniene potenţialul
economic al judeţului precum și oportunităţile de colaborare dintre cele
două regiuni.
Oaspeţii s-au arătat deosebit de încântaţi de cele prezentate și s-au
angajat să implice și Camera de Comerţ din Panevezis într-o viitoare
colaborare cu CCI Maramureș în vederea dinamizării cooperării
economice dintre cele două regiuni.

BREVIAR
JURIDIC

 ORDIN nr
nr.. 1.154 din 1 septembrie 2014
privind Procedura de comunicare prin
mijloace electronice de transmitere la
distanţă între Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală și persoanele fizice
(MO nr. 646 din 2 septembrie 2014)
nr.. 1.550 din 12 septembrie
 ORDIN nr
2014 privind modificarea Ghidului de
finanţare a Programului de stimulare a
înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin
Ordinul ministrului mediului și schimbărilor
climatice nr. 364/2014 (MO nr. 671 din 12
septembrie 2014)
 ORDIN nr
nr.. 2.781 din 8 septembrie 2014
pentru aprobarea utilizării semnăturii
electronice extinse la derularea
formalităţilor vamale pentru mărfurile
introduse în și scoase din Uniunea
Europeană prin birouri vamale din
România (MO nr. 672 din 12 septembrie
2014)
 HOTĂRÂRE nr
nr.. 784 din 10 septembrie
2014 pentru modificarea și completarea
Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind
instituirea unei scheme de ajutor de stat
pentru sprijinirea investiţiilor care
promovează dezvoltarea regională prin
crearea de locuri de muncă (MO nr. 675 din
16 septembrie 2014)
 LEGE nr
nr.. 123 din 19 septembrie 2014
pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal (MO nr. 687 din 19 septembrie
2014
 ORDIN nr
nr.. 965 din 19 septembrie 2014
privind aprobarea modelului de contract de

Acte normative publicate
în Monitorul Oficial
finanţare pentru Programul operaţional
sectorial “Dezvoltarea resurselor umane
2007-2013” (MO nr. 688 din 19 septembrie
2014)
nr.. 790 din 7 septembrie
 HOTĂRÂRE nr
2014 pentru abrogarea alin. (2), (3) și (5)
ale art. 565 din Regulamentul de aplicare a
Codului vamal al României, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 (MO nr.
689 din 22 septembrie 2014)
 ORDIN nr
nr.. 2.869 din 19 septembrie
2014 privind modificarea și completarea
anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 127/
2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor
privind aplicarea procedurii de angajare a
răspunderii solidare reglementate de
dispoziţiile art. 27 și 28 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscal (MO nr. 693 din 23
septembrie 2014)
 ORDIN nr
nr.. 970 din 23 septembrie 2014
privind aprobarea Ghidului Solicitantului
Condiţii Specifice pentru cererea de
propuneri de proiecte nr. 173 “Dezvoltarea
economiei sociale”, finanţată prin
Programul operaţional sectorial
“Dezvoltarea resurselor umane” 20072013, domeniul major de intervenţie 6.1
(MO nr. 703 din 25 septembrie 2014)
 ORDIN nr
nr.. 981 din 25 septembrie 2014
privind modificarea și completarea anexei
la Ordinul ministrului fondurilor europene
nr. 635/2014 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 Programului operaţional sectorial
“Creșterea competitivităţii economice” (MO
nr. 708 din 29 septembrie 2014)
 ORDIN nr
nr.. 982 din 25 septembrie 2014
pentru modificarea și completarea anexei
la Ordinul ministrului fondurilor europene
nr. 637/2014 pentru aprobarea schemei
transparente de ajutor de minimis,
denumită “Schemă transparentă de ajutor
de minimis sub formă de garanţii de
portofoliu de credite”, aferentă domeniului
major de intervenţie 1.2 “Accesul IMM la
finanţare”, axa prioritară 1 “Un sistem de
producţie inovativ și ecoeficient”, din cadrul
Programului operaţional sectorial
“Creșterea competitivităţii economice” (MO
nr. 708 din 29 septembrie 2014)
 ORDIN nr
nr.. 354 din 9 septembrie 2014
privind punerea în aplicare a
Regulamentului pentru modificarea
Regulamentului privind constatarea
contravenţiilor și aplicarea sancţiunilor de
către Consiliul Concurenţei (MO nr. 713 din
30 septembrie 2014)
 CIRCULARĂ nr
nr.. 32 din 30 septembrie
2014 privind nivelul ratei dobânzii de
referinţă a Băncii Naţionale a României (MO
nr. 714 din 30 septembrie 2014)
 HOTĂRÂRE nr
nr.. 807 din 17 septembrie
2014 pentru instituirea unor scheme de
ajutor de stat având ca obiectiv stimularea
investiţiilor cu impact major în economie
(MO nr. 714 din 30 septembrie 2014)
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C.C.I. Maramureș - Busola dumneavoastră în afaceri !

CERERE - OFERTĂ

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

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

•

Din străinătate
CERERI

BELGIA
 Solicită mobilier: scaune de tip Thonet
din lemn curbat; condiţii contractuale
specifice: cele prevăzute în reglementările
comerciale internaţionale; condiţii tehnice
specifice: potrivit normelor europene de
calitate și certificate sanitare (5736)
FRANŢA
 Solicită mobilier de mici dimensiuni
(60x35x25cm) din lemn (fag, mesteacăn
sau frasin) pentru copii între 150 - 300
buc./an. Caietele de sarcini ale produselor
solicitate pot fi obţinute direct de la
reprezentantul firmei franceze. (5731)
 Solicită încălţăminte din plastic
E.V.A. injectat, conform catalog. (5742)
 Dorește parteneriat pentru realizarea
de lenjerie clasică de iarna (în principal

tricouri cu manecă lungă și scurtă) tip
seamless (mașini tubulare) din bumbac
100%, bumbac în combinaţii (cu acrilic și
poliamidă), combinaţii de lână cu mătase
sau acrilic, lână și polipropilena, modal și
acrilic, etc. Cantitate: cca. 100.000 buc./
model/sezon. (5743)
IRLANDA
 Firma este interesată de importuri de
imbrăcăminte pentru bucătari profesioniști.
(5732)
ITALIA
 Caută firme specializate în
prelucrarea de înaltă calitate a pielii și
fabricarea de produse de marochinărie
(portofele, cutii pentru ceasuri, tocuri de
ochelari, portvisit etc.) precum și genţi de
piele. (5734)
 Consultanţă în afaceri pentru
promovarea firmelor romanești pe piaţa
Italiei (în special regiunea Emilia Romagna)
(5735)

JAPONIA
 Solicită articole din ceramică - boluri
din ceramică, ghiveci pentru flori, etc.
(5738)
MAREA BRITANIE
 Solicită produse de patiserie (prăjituri,
biscuiţi, etc) (5737)
POLONIA
 Filiala din Polonia a unei firme daneze
dorește să importe din România mânere și
încuietori pentru uși și ferestre. (5740)
S.U.A.
 Solicită componente electronice,
circuite integrate, transistori, relee,
comutatoare, LED-uri, conectoare, diode,
inductoare, variatoare tensiune, calculatoare,
tastaturi calculatoare, monitoare, surse de
alimentare, imprimante, drivere etc (5739)
 Solicită cerere de ofertă pentru
diverse articole pentru femei: de
îmbrăcăminte, genţi și poșete, accesorii,
încălţăminte, bijuterii. (5741)

Weidmüller construiește două hale noi de
producţie în Tăuţii Măgherăuș
·Peste 6.500 m2 suprafaţă de producţie
·Planificarea creerii de noi locuri de muncă
·Angajament pe termen lung faţă de regiune
Tăuţii Măgherăuș, 30.09.2014. Expertul în electrotehnică
Weidmüller a început ieri în Tăuţii Măgherăuș lucrările de construcţie
pentru cele două hale noi cu o „primă lovitură de cazma“ simbolică.
Noile construcţii extind locaţia de producţie formată din cele patru
hale existente în care Weidmüller iși desfășoară activitatea de
producţie încă din anul 2005. În spaţiile de producţie suplimentare de
6.500 m2 se vor amplasa începând cu toamna anului 2015 instalaţii
noi pentru montajul manual și producţie injecţie mase plastice. La
eveniment au fost prezenţi Primarul din Tăuţii Măgherăuș Domnul
Anton Ardelean, reprezentantul Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș cât și reprezentanţi ai firmelor partenere.
Pentru compania familială cu sediul principal în Detmold, „lovitura
de cazma“ înseamnă o recunoaștere în continuare faţă de regiune:

“În 2015, odată cu finalizarea halelor vom sărbători și 10 ani de
existenţă a fabricii din Tăuţii Măgherăuș. De la început am planificat
pe termen lung și ne-am dezvoltat continuu“, explică domnul Director
Dr. Stefan Ruhnau. „Suntem mândri de tehnologiile noastre moderne
de producţie și de angajaţii noștri implicaţi. Cu noile hale vom dubla
volumul de producţie din România - un semn vizibil pentru succesul
nostru și al dezvoltarii economice locale.“
În prezent lucrează aproximativ 700 angajati în cadrul locaţiei de
producţie din România. Odată cu extinderea capacităţii de producţie
se vor crea în 2015, aproximativ 200 locuri de muncă iar în 2016
aproximativ 400 noi locuri de muncă atât în producţie cât și în
administraţie. „Fabrica noatră din România este o componentă
importantă în cadrul reţelei de producţie la nivel mondial a firmei
Weidmüller. Baza o constituie angajaţii implicaţi, bine instruiţi, care
vor să se dezvolte în continuare împreună cu noi.“, a spus domnul
Dr.Ruhnau.

Weidmüller - Partenerul Dvs. în cadrul conectivităţii industriale
În calitate de experţi experimentaţi sprijinim pe clienţii noștri din lumea întreagă cu produse, soluţii și servicii în domeniul industrial al
energiei, semnalelor și datelor. Avem cunoștinţe temeinice în domeniile și pentru pieţele lor și cunoaștem provocările tehnologice de mâine.
Astfel elaborăm mereu soluţii inovative, durabile și creatoare de valori pentru cerinţele lor individuale. Împreună stabilim standarde în cadrul
conectivităţii industriale. Grupul de companii Weidmüller dispune de locaţii de producţie, societăţi de desfacere și reprezentanţe în peste 80
de ţări. În anul financiar 2013, Weidmüller a realizat o cifră de afaceri de 640 mil. Euro cu cca. 4600 angajaţi.
Contact: Weidmueller Interface Romania, Dr. Stefan Ruhnau - Director General, Telefon: 0262 205 400, e-mail: Anca.Pusta@weidmueller.de
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