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Editorial

Întâlnire cu producătorii de mobilă

În data de 22 august 2017, la Baia
Mare, în organizarea CCI Maramureș, la
Centrul de Instruire și Marketing, a avut
loc întâlnirea cu reprezentaţii
producătorului de MDF - Korosten, ai
Grupului SORBES+ și ai firmei Energo
Granula S.R.L.

pentru producătorii de
mobilă și mobilier și
potenţialilor colaboratori.
Mostre ale produselor
au fost expuse pentru
vizionare la locul de
desfășurare a întâlnirii. De
asemenea, cei interesaţi
au discutat detalii tehnice
și de colaborare B2B, cu
conducerile celor trei
firme.
La întâlnire au participat 34 de
reprezentanţi ai firmelor producătoare de
mobilă din judeţele Maramureș, Satu Mare,
Bihor și Cluj, firme de consultanţă din
Maramureș și reprezentanţi ai presei locale.
Participanţii au fost interesaţi de o
posibilă colaborare cu partenerii ucraineni

Scopul acestei întâlnirii a fost
prezentarea și promovarea produselor din
lemn și derivate ale acestora (PAL, MDF,
PFL, placaj, furnir ș.a.) fabricate de grupul
Sorbes Ucraina și de Fabrica MDF Rezult

și, în condiţiile unor viitoare înţelegeri pe
lina termenelor și condiţiilor de livrare, se
întrevăd perspectivele unor parteneriate
între companii românești și furnizorii de
materie primă din Ucraina.

Salariul minim
pe economie
GHEORGHE MARCAȘ
președintele C.C.I. Maramureș
Salariul minim pe economie este
valoarea cea mai mică a salariului
orar, zilnic sau lunar pe care legea
unei ţări permite angajatorilor săl acorde unui salariat. Primele ţări
în care s-a stabilit prin lege un
salariu minim au fost Australia și
Noua Zeelandă, la sfârșitul
secolului al XIX-lea. În prezent
salariul minim pe economie este
stabilit la un număr fluctuant al
ţărilor lumii.
Salariul minim de bază la nivel
naţional este fixat la o remuneraţie
orară, săptămânală sau lunară și
este impus prin lege (de către
guvern), adesea după consultarea
partenerilor sociali și economici
sau în mod direct, printr-un acord
intersectorial naţional. Salariul
minim la nivel naţional se aplică,
de obicei, pentru toţi angajaţii
sau cel puţin pentru o mare
majoritate a angajaţilor dintr-o
ţară; informaţiile sunt raportate în
sume brute. Un set complet de
informaţii specifice fiecărei ţări cu
privire la salariile minime la nivel
naţional este disponibil și dat
publicităţii.
De exemplu, pentru Germania,
Irlanda, Franţa, Malta, Regatul
Unit, unde salariul minim la nivel
naţional este fixat la o remuneraţie
orară, acesta este convertit într-o
remuneraţie lunară cu ajutorul
unor factori de conversie.
În Grecia, Spania și Portugalia,
salariul minim este plătit pentru
14 luni pe an. Numai începând
Continuare în pag. a 2-a
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cu 1 ianuarie 2016, există salarii
minime la nivel naţional în
Danemarca, Italia, Cipru, Austria,
Finlanda și Suedia.
La nivelul UE datele privind
salariile minime la nivel naţional sunt
transmise prin Eurostat în moneda
naţională. Pentru ţările din afara
zonei euro, salariile minime
exprimate în moneda naţională sunt
convertite în euro prin aplicarea
cursului de schimb lunar care a fost
înregistrat la sfârșitul lunii anterioare
(de exemplu, cursul de schimb de la
sfârșitul lunii decembrie 2016 a fost
utilizat pentru a calcula salariile
minime în euro la data de 1 ianuarie
2017).
Situaţia existentă în statele UE
privind salariul minim pe economie
se prezintă după cum urmează, dar
pentru o analiză profundă se vor
grupa ţările în funcţie de nivelul
acestuia în fiecare stat. Primul grup
cuprinde ţări în care salariile minime
au fost mai mici de 500 EUR pe
lună: Bulgaria (235 de euro),
România (275 de euro), Letonia și
Lituania (câte 380 de euro), Republica
Cehă (407 euro), Ungaria (412 euro),
Croaţia (433 de euro), Slovacia (435
de euro), Polonia (453 de euro) și
Estonia (470 de euro).
Al doilea grup cuprinde cinci state
membre ale UE, unde salariul minim
pe economie variază de la 500 de
euro la peste 800 de euro pe lună:
Portugalia (650 de euro), Grecia (684
de euro), Malta (736 de euro),
Slovenia (805 euro) și Spania (826 de
euro).
Cel de-al treilea și ultimul grup
cuprinde șapte state membre,
puternic dezvoltate ale UE unde
salariul minim la nivel naţional a fost
de peste 1.000 euro sau pe lună:
Franţa (1.480 de euro), Germania
(1.498 de euro), Belgia (1.532 de
euro), Olanda (1.552 de euro), Irlanda
(1.563 de euro) și Luxembourg (1.999
de euro).
În situaţia ţărilor din prima grupă,
reţinem că între 2008 și 2017, salariul
mediu s-a dublat în Bulgaria (+109%)

și România (+99%) și au înregistrat
creșteri semnificative Slovacia
(+80%) Estonia (+69%), Letonia
(+65%) și Lituania (+64%). Grecia
face excepţie, înregistrând o scădere
de 14%.
Pentru a vedea adevărata valoare a
salariului minim pe economie trebuie
să analizăm în continuare salarii
minime exprimate în standarde ale
parităţii puterii de cumpărare (PPC)
în ţările grupate UE. Astfel vom
constata că, decalajul dintre ţările UE
în ceea ce privește nivelul salariilor
minime este considerabil mai mic
dacă se ţine seama de diferenţele în
materie de nivel al preţurilor
produselor sau serviciilor de consum
(PSC). Pentru aceasta vom compara
salariile minime brute ţinând seama
de diferenţele în materie de nivel al
preţurilor prin aplicarea parităţii
puterii de cumpărare (PPC) pentru
cheltuielile finale pentru consumul
casnic. Ţările din primul grup cu
salarii minime exprimate în euro
relativ scăzute au raportat, ca tendinţă
generală, niveluri mai reduse ale
preţurilor (PSC) și, prin urmare, au
înregistrat salarii minime relativ mai
mari atunci când acestea au fost
exprimate
prin
utilizarea
standardului puterii de cumpărare
(SPC). Dar, ţările din al treilea grup
care au raportat salarii minime
exprimate în euro relativ mari,
înregistrează, ca tendinţă generală, de
niveluri mai ridicate ale preţurilor
(PSC), iar salariile lor minime
exprimate prin utilizarea SPC sunt,
de multe ori, mai mici. Această
ajustare are efectul de a reduce parţial
diferenţele importante existente între
cele trei grupuri diferite de ţări care
au fost identificate în momentul
clasificării în funcţie de salariul
minim exprimat în euro, apărând
astfel o ușoară egalizare între valoarea
reală a salariului minim pe economie
a statelor Uniunii.
În statele membre ale UE, salariile
minime lunare au variat între
445 SPC în România și 1.597 SPC
în Luxemburg.
Constatăm că, conversia din euro
în SPC modifică ordinea clasificării

ţărilor și reduce diferenţa dintre cel
mai mare și cel mai mic salariu minim
naţional.
Proporţia lucrătorilor care sunt
remuneraţi cu salariul minim, din
totalul salariaţilor, poate varia
considerabil de la o ţară la alta. Pentru
exemplificare vom prezenta situaţia
în opt state membre ale UE care au
salariu minim: Slovenia (19,2 %),
Lituania (13,7 %), Letonia
(11,8 %), Luxemburg (10,2 %),
Polonia (9,9 %), Franţa, Irlanda și
Croaţia (toate cu 9,2 %), iar Spania
(cu 0,2 %).
România, în anul 2015, avea al
doilea cel mai mic salariu pe
economie din Uniunea Europeană,
după Bulgaria. Aproximativ 2,4
milioane de salariaţi aveau salariul
minim pe economie sau mai mic, ceea
ce reprezenta 40% din numărul total
al salariaţilor activi. Dintre aceștia, 1,6
milioane aveau normă întreagă, iar 0,7
milioane lucrau cu normă parţială.
În ianuarie 2017 guvernul a decis
să majoreze ad-hoc, începând cu 1
februarie 2017, salariul minim la
1.450 RON și la 1.750 lei (390 EUR)
până în 2020, fără ca aceste măsuri
politico-economice să se bazeze pe
criterii obiective, reale și însușite de
dinainte, motivat de guvern,
patronatele și sindicatele din sectorul
public și privat.
Astfel, începând cu anul 2017, luna
februarie aduce în România o
majorare a salariului minim brut de
la 1.250 lei pe lună la 1.450 de lei/
salariat.
Această sumă majorată include atât
banii care se adăugă la remuneraţia
netă ce trebuie plătită angajatului,
care va fi de 1.065 de lei, cât și taxele
și contribuţiile ce trebuie să fie plătite
suplimentar la stat pentru salariul
majorat, care este de 33a de lei.
Concret, costul total suportat de o
firmă pentru un salariu minim,
majorat și plătit, de 1.450 de lei brut,
este de 1.789 de lei pentru cheltuiala
cu munca vie.
Valoarea pe oră a salariului minim
brut este în prezent de 8,735 lei (la o
medie de 166 de ore de lucru pe lună).
Asta înseamnă că aceeași valoare
Continuare în pag. a 3-a
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minimă este valabilă și la plata
zilierilor, în creștere cu peste un leu
faţă de tariful minim aplicabil până
de curând și care a fost 7,382 lei.
Majorarea salariului minim brut, ce
a avut loc la 1 februarie 2017, aduce
și alte obligaţii firmelor și
instituţiilor. Modificarea salariului
brut al unui angajat, indiferent că
acesta lucrează în domeniul public
sau în cel privat, potrivit Codului
Muncii impune încheierea unui act
adiţional la contractul individual de
muncă. Termenul legal pentru
întocmirea actului adiţional este de
20 de zile lucrătoare de la data
apariţiei modificării, acesta fiind
identic cu cel de transmitere a
aceleiași modificări în aplicaţia
Revisal.
În continuare câteva aspecte critice
privind modul cum a fost negociat
salariul minim pe economie din 2017
și propuneri de care să se ţină cont
pentru perioada 2018-2020.
- Potrivit art. 164, alin. (1) din
Codul muncii, „salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată,
corespunzător programului normal de
muncă, se stabilește prin hotărâre a
Guvernului, după consultarea
sindicatelor și a patronatelor” ori, în
acest an, majorarea nu s-a făcut cu
consultarea confederaţiilor patronale.
O asemenea decizie a avut efecte,
pozitive sau negative, nu numai
pentru persoanele fizice plătite cu
minimul pe economie, ci și pentru
firme. Dacă în cazul salariaţilor la stat
sau privat vorbim de efecte benefice
- bani în plus la salariu - , în cazul
firmelor acestea tind să fie doar
negative. Pe scurt, orice majorare a
salariului minim se traduce prin
creșterea costurilor și/sau a
sancţiunilor aplicate de stat, cum
sunt: cheltuielile suplimentare cu
salariaţii plătiţi cu minimul pe
economie; modificarea contractelor
de muncă și transmiterea
schimbărilor către Inspecţia Muncii;
majorarea sumei de plătit statului
pentru firmele mari care n-au salariaţi
cu handicap; mărirea plăţii minime

pe oră pentru cei care folosesc zilieri;
creșterea amenzilor aplicabile
persoanelor juridice, ce sunt
prevăzute de Codul rutier.
Un aspect nedorit al creșterii
salariului minim brut este că aceasta
aduce, ca efect colateral, o înăsprire
a amenzilor și taxelor care se
raportează la acesta, pentru unele
contravenţii. Mai exact, conform
Codului rutier, un punct-amendă
reprezintă valoric 10% din salariul
minim brut.
Având în vedere cele relatate până
aici, merită să amintim analiza făcută
de Comisia Europeană din cadrul
Raportului de ţară al României din
2017, potrivit căruia: „În ianuarie
2016, guvernul a instituit un grup de
lucru tripartit care vizează
introducerea unui mecanism de
indexare a salariului minim în viitor.
S-a realizat un studiu de impact care
a analizat efectele economice și sociale
ale modificării salariului minim și
grupul tripartit a aprobat instituirea
unui grup de experţi care să asigure
crearea mecanismului pe baza
concluziilor studiului. Majorările
salariului minim continuă să fie
adoptate fără aplicarea unor criterii
obiective. Majorările ad-hoc ale
salariului minim au sporit
semnificativ ponderea lucrătorilor
care sunt remuneraţi cu salariul
minim și au condus la o concentrare
puternică în partea inferioară a
distribuţiei salariilor (Comisia
Europeană, 2016)”.
Creșterea salariului minim are
implicaţii multiple la nivel
macroeconomic. De aceea, este
obligatoriu ca înainte de adoptarea
hotărârii în acest domeniu să fie
realizate analize de impact, asupra
IMM, prin fundamentări, raportate
la criterii obiective a acestora, cu
corelarea creșterilor salariale și cu
productivitatea muncii, cu nivelul de
dezvoltare al economiei românești, al
fiecărei regiuni și judeţ, cu luarea în
considerare a diferenţelor dintre
mediul urban și rural, salariul minim
pe economie vizând toţi angajatorii,
inclusiv cei din sate și din zonele

3
defavorizate din România, factori
decisivi și determinanţi asupra
efectului final al majorării salariului
minim pe economie.
După realizarea unei analize de
impact, a testului IMM, este necesară
prezentarea fundamentării creșterii
propuse raportat la criteriile de mai
sus, însușite de părţile participante la
consultării, care pot stabili
modificarea nivelului salariului
minim brut pe ţară, într-o creștere sau
diminuare reală.
O creștere a salariului minim pe
economie trebuie să fie compensată
prin creșterea productivităţii muncii
și nu numai ca o creștere nejustificată
a costurilor de producţie, care ar
conduce la intrarea în insolvenţă sau
închiderea unor firme micro și mici,
în care manopera are o pondere
semnificativă.
La
nivel
macroeconomic,
principalul pericol este că, odată cu
creșterea salariului minim pe
economie, apare, într-un termen de
3-4 luni și creșterea preţurilor,
deoarece singura alternativă a firmelor
de a compensa costurile ridicate
datorate creșterii salariului minim pe
economie, este transferul către
preţurile bunurilor sau a serviciilor
de consum a costurilor cu munca vie,
pentru a menţine nivelul preţului de
producţie anterior majorării salariului
minim pe economie, stabilit pe
contractele deja încheiate pe termen
mediu și lung.
Cuplarea, de către guvern, a
majorării salariului minim pe
economie în cele două sectoare,
bugetar și privat, este un concept
total greșit.
Măsura de creștere a salariului
minim în sectorul bugetar aduce
Executivului câteva probleme mari:
o creștere a cheltuielilor statului cu
salariile pentru care nu avem o
estimare a acestor costuri. În
programul de guvernare se
menţionează că aplicarea legii de
salarizare unitară, care va include și
salariul minim pe economie va aduce
costuri salariale suplimentare de 32
miliarde de lei, în următorii patru ani,
dacă indicatorii calculaţi înainte de
Continuare în pag. a 4-a
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alegeri concordă cu cele ale noii
variante a legii de salarizare. Din acest
punct de vedere există mari semne de
întrebare: dacă salariul minim în
sectorul privat nu va putea crește în
proporţia aprobată de guvern, nu vor
crește nici încasările la bugetul de stat
- impozite pe salarii, CAS, CASS ș.a.
Așadar, fără să o recunoască
explicit, guvernul admite că încă o
majorare de salariu minim nu mai
poate fi suportată de sectorul privat.
Ba chiar ar fi putut să aducă efecte
negative pentru economie, în sensul
că în loc să creeze locuri de muncă,
sectorul privat ar fi putut să mute
într-o „zonă gri” o parte din salariaţii
existenţi în acest moment. De aceea,
decuplarea salariului minim din
sectorul bugetar de cel privat respectă
o realitate, aceea că productivitatea
și piaţa nu permit companiilor private

să majoreze salariile în ritmul în care
și l-ar dori guvernul. De altfel, un
studiu recent arată că sectorul privat
estimează că va crește anul acesta
salariile, în medie, cu 4%. În schimb,
bugetarii se așteaptă la creșteri cu
20%.
Diferenţierea salariului minim între
sectorul de stat și cel bugetar va mai
avea un efect periculos. Va consacra
un fenomen care deja este în plină
desfășurare. Și anume, locurile de
muncă din sectorul de stat devin mai
atractive decât cele din mediul privat.
De altfel, statisticile arată că deja
salariile din sectorul de stat sunt mai
mari, în medie, decât cele din unele
sectoare ale economiei private.
Efectele pe termen mediu pot fi
imprevizibile. Sectorul privat se
confruntă, în acest moment, cu un
deficit de forţă de muncă, datorită
exodului în ţările Uniunii Europene
un deficit ce este de așteptat că se va

adânci, cu peste 3 milioane, și mai
mult o dată și cu măsurile luate de
guvern în domeniul salarizării.
Reţinem că, actualul Executiv, ca
și celelalte, a fost și este preocupat
doar de creșterea salariilor din
sectorul bugetar în integralitatea sa,
neglijând sectorul privat de afaceri,
care nu poate avea aceeași abordare a
satisfacerii interesului de capital
politic, folosit de partidele politice
în anii electorali. Companiile mai
mici sau mari se uită înainte de a
crește salariile angajaţilor la
contractele pe care le au pentru
următorul an și, în general, la
eficienţa cu care lucrează salariaţii,
comparativ cu calitatea, preţ și
productivitatea muncii.
În concluzie, ruptura dintre stat și
privat, în ceea ce privește salarizarea,
se adâncește, susţinută de
mentalitatea este tot mai prezentă: că
sectorul privat are dreptul să
plătească, iar cel public are dreptul
să cheltuiască fără nicio socoteală.

Cafeneaua Oamenilor de Afaceri

Transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată
Munca la negru
continuă să fie un
f e n o m e n
îngrijorător
pentru inspectorii de muncă. Statisticile
arată că în ultimii ani cazurile de muncă
nedeclarată au mai scăzut, dar inspectorii
de muncă fac eforturi să reducă cât mai
mult acest flagel. În acest context, au
demarat o campanie de informare și
conștientizare a partenerilor sociali cu
privire la consecinţele sociale și economice pe care le produce munca
nedeclarată.
În data de 4 iulie 2017, Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș și Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureș au
organizat acţiunea de informare și conștientizare „Transformarea
muncii nedeclarate în muncă declarată”, la care au fost prezenţi
agenţi economici, reprezentanţi ai patronatelor și ai sindicatelor.
Scopul organizării acestei acţiuni a fost de a:
- informa angajatorii privind
consecinţele sociale și economice pe
care le produce munca
nedeclarată, prin folosirea forţei de
muncă
fără
respectarea
prevederilor legale;
- clarifica unele aspecte în
ceea ce privește modul de
interpretare și de aplicare a unor
prevederi legale în domeniul
relaţiilor de muncă.
Evenimentul a fost moderat de

către dl Florentin Tuș, director general CCI
Maramureș. În deschidere, domnia sa a
declarat ca o astfel de dezbatere este
bine venită, mai ales în prezent, când din
păcate, munca la negru se manifestă încă
în toate ramurile economiei ţării noastre,
cu urmări greu de anticipat.
La deschidere a participat și
președintele Consiliului Judeţean
Maramureș, Gabriel Zetea.
Dl Năcuţă Dragoș, inspector șef al ITM
Maramureș a precizat că „domeniile cu cea mai mare incidenţă a
muncii nedeclarate sunt: construcţiile, serviciile, industria textilă și
domeniul forestier. Totuși, munca la negru e acum parţial practicată,
statisticile arătând că în Maramureș, în ultimii cinci ani, s-a înregistrat
o scădere a numărului de persoane care muncesc fără forme legale”.
De asemenea, a mai precizat că „munca la negru aduce o serie de
dezavantaje pentru angajatori și pentru salariaţi: de la muncitori slab
pregătiţi profesional, fluctuaţie a forţei de muncă, imposibilitatea
recuperării pagubelor produse de
angajaţi, până la nesiguranţa
locului de muncă, lipsa asigurărilor
sociale de sănătate, pensie, șomaj,
accidente de muncă și boli
profesionale, imposibilitatea de a
beneficia de concediu pentru
creșterea copilului etc.”
Evenimentul a avut loc la Centrul
de Instruire și Marketing al CCI
Maramureș, fiind prezenţi 22 de
persoane.
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Ce este Risc Partener?
Risc Partener este un serviciu de rating pentru companii, un raport unic furnizat de Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, care aduce predictibilitate în relaţiile de afaceri.
Raportul, ce conţine informaţii juridice și financiare actualizate despre afacerile din România, inclusiv limita recomandată
de credit marfă, este însoţit de o analiză amplă a companiei pentru care se execută interogarea și va fi emis în timp real.
Raportul analizează criterii precum buna reputaţie, solvabilitatea, profitabilitatea operaţională, potenţialul de export, incidentele
de plată înregistrate, aferente companiilor pentru care se solicită emiterea;
Risc Partener asigură un set de informaţii complexe, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor, sintetizate într-un
mod foarte accesibil utilizatorului final. Astfel, Risc Partener este un instrument eficient pentru gestionarea riscurilor la care
este expus procesul decizional în afaceri, care conţine o analiză financiară bine structurată.

De ce au nevoie oamenii de afaceri de raportul Risc Partener?
 volatilitatea mediului economic îngreunează procesul de selecţie a potenţialilor parteneri de afaceri;
 pentru eficientizarea procesului decizional, companiile au nevoie de informaţii clare și detaliate despre partenerii lor de
afaceri existenţi și potenţiali;
 în actualul context economic, Risc Partener reprezintă un instrument esenţial pentru gestionarea riscurilor;
 raportul este un mijloc de a analiza concurenţa – sintetizează cele mai relevante informaţii de afaceri.

Care sunt avantajele utilizării raportului Risc Partener?






calcularea indicilor de lichiditate și solvabilitate, conform standardelor general agreate;
prezentarea unei structuri eficiente și concise;
generarea de explicaţii extinse, accesibile, inclusiv pentru utilizatori fără background financiar-economic aprofundat;
oferirea unei radiografii a evoluţiei companiilor;
prezentarea unei analize pragmatice cu privire la stabilitatea companiilor și probabilitatea acestora de insolvenţă.

De unde puteţi obţine raportul Risc partener?
 De la Camera de Comerţ și Industrie Maramureș, Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 16, parter, tel. 0262-221.510, fax:
0262-225.794, email: cci_mm@ccimm.ro

Cum puteţi obţine raportul Risc partener?
 În format electronic - prin transmiterea pe email a Formularului de solicitare, care se poate descărca de pe www.ccimm.ro;
 Pe suport de hârtie - la sediul CCI Maramureș.

CODURI DE BARE
Ce sunt codurile de bare?
Codurile de bare sunt modalităţi de
reprezentare grafică a literelor și cifrelor
dintr-un șir numeric sau alfanumeric
printr-o succesiune de bare și spaţii de
lăţimi variabile.

De ce coduri de bare?

optică, într-un sistem informatic de
prelucrare. Prelucrarea în timp real a
acestor date poate asigura o bună gestiune
a produselor din punct de vedere cantitativ
(pentru o aprovizionare eficientă) si
economico-financiar.

Ce avantaje aveţi dacă utilizaţi
coduri de bare?
- precizie, exactitate și rapiditate;
- costuri minime;
- documentaţie simplă;
- rapiditate în alocarea codurilor de bare.

Unde se pot utiliza?
Folosirea codurilor de bare permite
introducerea rapidă a datelor, prin citire

Oriunde în comerţ, industrie, servicii.
Printre cele mai cunoscute domenii de

aplicare se pot enumera:
- comerţ cu ridicata sau cu amănuntul;
- producţie - gestiuni de depozite și
magazii pentru materiale, produse finite
sau producţie neterminată;
- gestiunea activelor (avantaj la
inventariere);
- evidenţa personalului;
- evidenţa clienţilor cuplată cu
emiterea facturilor;
- sănătate - fișa de urmărire a pacienţilor.
Informaţii suplimentare la sediul CCI
Maramureș, Baia Mare, bd. Unirii nr. 16,
parter, tel. 0262-221510, 0362405303, 0728-233908 fax 0262225794 e-mail: cci_mm@ccimm.ro.
Persoană de contact: Mihail
MĂRĂȘESCU.
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Posibilităţi de
dezvoltare a relaţiilor
comerciale cu parteneri
din Ucraina
Dacă sunteţi interesaţi să dezvoltaţi afaceri
- colaborări pe piaţa ucraineană aveţi
posibilitatea:
- să vă promovaţi, gratuit, cererea/ oferta
de produse/ servicii, colaborări;
- să aflaţi informaţii privind propuneri de
colaborare ale firmelor ucrainene;
- să obţineţi informaţii privind cererea
firmelor ucrainene de produse/ servicii/
colaborări;
Informaţii suplimentare: Camera de Comerţ
și Industrie Maramureș - Centrul de
dezvoltare
economică
RURCED,
www.rurced.com, Baia Mare, bd. Unirii nr.16,
e-mail: cci_mm@ccimm.ro, tel. 0262221510, 0362-405303, 0728-233908, fax
0262-225794.

Un magazin online legal reprezintă baza unei afaceri digitale
de succes!
Comerţul și magazinele online sunt la mare căutare în acest moment pe piaţa, iar dacă deţineţi sau vreţi să vă deschideţi
un magazin online, vă recomandăm să ţineţi cont de anumite reglementări legale, pentru a evita eventuale consecinţe negative.
Aprobările și autorizările necesare pentru comerţul online diferă de la caz la caz. Ţinând cont de faptul ca interacţiunea
dintre firma dvs. și clienţi este virtuală, în cazul unui magazin online, reglementările legale prevăd ca site-ul să pună la
dispoziţia vizitatorilor/clienţilor anumite informaţii.
Dacă sunteţi din categoria micilor producători și dacă doriţi să vă diversificaţi activitatea, reducând astfel timpul de
răspuns între cerere și ofertă, Camera de Comerţ și Industrie Maramureș, vă poate oferi consultanţă, asistenţă si servicii
pentru înfiinţarea/ modificarea SRL, PFA, II, IF.
Pentru mai multe informaţii și programări ne puteţi contacta la tel. 0262-221510, e-mail: cci_mm@ccimm.ro,
www.ccimm.ro, sau la adresa Baia Mare bd. Unirii, nr. 16, parter (intrarea din bd. Unirii), Luni - Joi între orele 8-16 și
Vineri între orele 8-13.

VREAU SĂ FIU ANTREPRENOR
CE FORMĂ DE ORGANIZARE ALEG? PFA/II sau SRL?
Ești gata să pornești pe un drum care îţi va cere entuziasm, responsabilitate și chibzuinţă?!
Dacă te-ai hotărât să ai propria ta afacere, următorul pas este să alegi forma legală pe
care vrei să o aibă aceasta și să o înregistrezi.
Dincolo de ideea câștigătoare a unui antreprenor, planul tău de afaceri începe deseori prin
cântărirea opţiunilor formelor de organizare - PFA/II sau SRL? Ambele au atât avantaje, cât
și dezavantaje, așadar recomandarea este alegerea unei forme de organizare care să se potrivească necesităţilor
particulare ale firmei care se dorește a se înfiinţa.
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș - Busola dvs. în afaceri, în conformitate cu propriul statut vă oferă
servicii de Înregistrare în Registrul Comerţului. Vă putem oferi consultanţă și asistenţă la preţuri competitive, întrun timp cât mai scurt posibil.
Pentru informaţii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi: e-mail: cci_mm@ccimm.ro, web: www.ccimm.ro, tel:
0262-221510, 0362-405303, adresa: Baia Mare bd. Unirii nr. 16, parter (intrarea din bd. Unirii).
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Codul muncii a fost modificat
Lista celor mai importante modificări intrate în vigoare
în 07 august 2017 prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 53
Ordonanţa de urgenţă nr. 53/2017 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii a intrat în vigoare
din 07.08.2017, odată cu publicarea în Monitorul Oficial, Partea
I, nr. 644.
Vă prezentăm, în cele ce urmează, principalele modificări:
1 . Actele adiţionale vor trebui încheiate înainte să
producă efecte
Cea mai semnificativă schimbare apărută în activitatea
angajatorilor este scurtarea termenului în care se pot încheia
actele adiţionale pentru modificările contractuale. Mai precis,
actele adiţionale vor trebui încheiate înainte să producă efecte,
nu în termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei
modificărilor. (Art. 17 alin (5) din Codul Muncii republicat, cu
modificările și completările aduse de OUG 53/2017)
2. Munca salariaţilor cu normă parţială prestată în
afara programului va fi amendată
Dacă un salariat angajat cu normă parţială se va duce la
serviciu în afara programului de lucru stabilit contractual, acesta
va presta, conform legii, muncă nedeclarată. Înaintea apariţiei
acestei ordonanţe exista doar o interdicţie de a presta ore
suplimentare de către salariaţii cu normă parţială. Astfel,
această formă de muncă nedeclarată va putea fi sancţionată
cu amenzi de 10.000 de lei pentru fiecare persoană
identificată. (Art. 260 alin (1) lit. e^3 din Codul Muncii
republicat, cu modificările și completările aduse de OUG 53/
2017)
3. Munca salariaţilor în timpul suspendării contractului
de muncă, amendată
O altă formă de muncă nedeclarată este considerată, în mod
oficial, primirea la muncă a salariaţilor aflaţi în perioada de
suspendare a contractului individual de muncă. Această modificare
este, practic, doar o recunoaștere în legislaţie a jurisprudenţei
curţii supreme a României. Concret, pentru munca în timpul
suspendării contractului, angajatorii vor risca amenzi de 20.000
de lei pentru fiecare persoană identificată (în loc de amenzi între
10.000 și 20.000 de lei, așa cum era prevăzut iniţial). (Art. 260
alin (1) lit. e^2 din Codul Muncii republicat, cu modificările și
completările aduse de OUG 53/2017)

4. Primirea la lucru fără contract și fără raportarea în
Revisal, muncă nedeclarată
În afară de munca în perioada de suspendare a contractului
individual și în afara programului stabilit pentru salariaţii cu normă
parţială, actul normativ apărut în 07.08.2017 identifică încă două
fapte ce constituie muncă nedeclarată. Mai exact, primirea la
lucru fără încheierea contractului individual de muncă înainte de
începerea activităţii și primirea la lucru fără înregistrarea în Revisal
a raportului de muncă înainte de începerea activităţii. Ambele
fapte vor fi sancţionate cu amenzi de 20.000 de lei pentru fiecare
persoană identificată (lucru care, de altfel, deja se întâmplă:
prima faptă e acoperită acum de Codul muncii, iar a doua - de
hotărârea de Guvern privind Revisal). Și aici, a fost eliminat
cuantumul minim al amenzilor, de 10.000 de lei, fiind păstrată o
singură valoarea, cea maximă (20.000 de lei). (Art. 260 alin (1)
lit. e^1 din Codul Muncii republicat, cu modificările și completările
aduse de OUG 53/2017)
5. Indulgenţă pentru angajatorii ce plătesc repede
amenzile pentru munca nedeclarată
Pentru cele patru fapte ce vor constitui muncă nedeclarată,
angajatorii vor putea plăti doar jumătate din minimul amenzilor,
însă numai dacă le achită în maximum 48 de ore de la încheierea/
comunicarea procesului-verbal de contravenţie. Așadar, vorbim de
primirea la lucru fără încheierea contractului individual de muncă
înainte de începerea activităţii, primirea la lucru fără înregistrarea
în Revisal a raportului de muncă înainte de începerea activităţii,
primirea la lucru a unui salariat în perioada în care acesta are
contractul individual de muncă suspendat și primirea la lucru a unui
salariat cu normă parţială în afara programului stabilit contractual.
(Art. 260 alin (1^1) din Codul Muncii republicat, cu modificările și
completările aduse de OUG 53/2017)
6. Evidenţa orelor de lucru se va face mult mai strict
Evidenţa activităţii zilnice a salariaţilor va trebui să fie mai
detaliată decât era până acum. Concret, dacă anterior se
prevedea doar că angajatorii erau obligaţi să ţină evidenţa orelor
de lucru, de-acum aceștia vor fi obligaţi să înregistreze atât ora
de începere a programului de lucru, cât și ora de terminare. (Art.
119 din Codul Muncii republicat, cu modificările și completările
aduse de OUG 53/2017)

Conferinţa de lansare a Programului ENI
CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina
2014-2020
În data de 13 iulie 2017, la Palatul L’Huillier-Coburg Palace, în Edelény, din Borsod-Abaúj-Zemplén, Ungaria Secretariatul
Tehnic Comun al Programului ENI CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina aorganizat conferinţa de lansare a Programului.
Programul HUSKROUA ENI CBC 2014-2020 este o continuare a Programului anterior și își propune să intensifice
cooperarea între regiunile Zakarpatska, Ivano-Frankivska și Chernivetska din Ucraina și regiunile eligibile din statele
membre. În prezent două apeluri ale Programului sunt deschise și vor avea termen de depunere anul în curs, iar alte
apeluri de sunt planificate în viitor.
Două din scopurile conferinţei au fost de a promova regiunile de graniţă și de a informa autorităţile locale, liderii de
opinie și publicul larg despre oportunităţile de finanţare oferite de Program. Printre participanţii la conferinţă se
numără reprezentanţi ai guvernelor, autorităţilor regionale și locale din cele patru ţări, dar și potenţiali aplicanţi din
sectorul public și privat.
Pentru informaţii și relaţii suplimentare accesaţi https://huskroua-cbc.eu/
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BREVIAR
JURIDIC

• Ordin nr
nr.. 1176 din 28 Iulie 2017 privind
prospectele de emisiune a certificatelor de
trezorerie cu discont și a obligaţiunilor de stat
de tip benchmark aferente lunii august 2017.
(MO nr
nr.. 0620 din 2017)
• Normă nr
nr.. 20 din 27 Iulie 2017 privind
(MO nr
asigurările auto din România.(MO
nr.. 0624 din
2017)
• Ordin nr
nr.. 3900 din 16 Mai 2017 privind
aprobarea Metodologiei de școlarizare a românilor
de pretutindeni în învăţământul preuniversitar de
stat din România, pe locuri de studii fără plata
taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără
plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă începând
cu anul școlar 2017-2018 și a Metodologiei de
școlarizare a românilor de pretutindeni în
învăţământul superior de stat din România, pe locuri
de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu
bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare,
dar fără bursă începând cu anul universitar 20172018. (MO nr
nr.. 0628 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 2309 din 01 August 2017
pentru modificarea Ordinului președintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor
raportoare, cu care România va colabora în baza
Acordului multilateral al autorităţilor
competente pentru schimb automat de informaţii
privind conturile financiare, a listei instituţiilor
financiare nonraportoare și a listei conturilor
excluse, prevăzute în instrumentele juridice de
drept internaţional la care România s-a angajat
din perspectiva schimbului automat de
informaţii financiare. (MO nr
nr.. 0635 din 2017)
• Ordonanţă nr
nr.. 7 din 04 August 2017
privind reglementarea unor măsuri fiscalbugetare în domeniul sănătăţii. (MO nr
nr.. 0643
din 2017)
• Ordonanţă de urgenţă nr
nr.. 55 din 04 August
2017 pentru modificarea și completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/
2010 privind concediul și indemnizaţia lunară
pentru creșterea copiilor. (MO nr
nr.. 0644 din 2017)
• Ordonanţă de urgenţă nr
nr.. 54 din 04
August 2017 privind modificarea art. VIII alin.
(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
96/2016 pentru modificarea și completarea unor
acte normative în domeniile educaţiei, cercetării,
formării profesionale și sănătăţii. (MO nr
nr.. 0644
din 2017)
• Ordonanţă de urgenţă nr
nr.. 53 din 04 August
2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.
53/2003 - Codul muncii. (MO nr
nr.. 0644 din 2017)
• Ordonanţă de urgenţă nr
nr.. 52 din 04
August 2017 privind restituirea sumelor

Acte normative publicate
în Monitorul Oficial
reprezentând taxa specială pentru autoturisme
și autovehicule, taxa pe poluare pentru
autovehicule, taxa pentru emisiile poluante
provenite de la autovehicule și timbrul de mediu
pentru autovehicule. (MO nr
nr.. 0644 din 2017)
• Ordonanţă de urgenţă nr
nr.. 56 din 04
August 2017 privind completarea art. II din
Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016
privind unele măsuri pentru salarizarea
personalului plătit din fonduri publice,
prorogarea unor termene, precum și unele măsuri
fiscal-bugetare. (MO nr
nr.. 0647 din 2017)
• Ordonanţă de urgenţă nr
nr.. 60 din 04
August 2017 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 448/2006 privind protecţia și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
(MO nr
nr.. 0648 din 2017)
• Ordonanţă de urgenţă nr
nr.. 59 din 04
August 2017 privind modificarea și completarea
unor acte normative din domeniul pensiilor de
(MO nr
serviciu.(MO
nr.. 0648 din 2017)
• Ordonanţă de urgenţă nr
nr.. 58 din 04 August
2017 pentru modificarea și completarea Legii
farmaciei nr. 266/2008. (MO nr
nr.. 0648 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 2326 din 02 August 2017
privind declaraţiile fiscale care se transmit
obligatoriu prin mijloace electronice sau prin
sisteme electronice de transmitere la distanţă.
(MO nr
nr.. 0649 din 2017)
nr.. 558 din 04 August 2017
• Hotărâre nr
privind aprobarea Programului pentru
dezvoltarea investiţiilor în turism - Masterplanul
investiţiilor în turism - și a criteriilor de
eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism.
(MO nr
nr.. 0653 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 4511 din 03 August 2017 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind
procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz
și casarea sigiliilor și a timbrului sec cu stema
României de către inspectoratele școlare, casele
corpului didactic și unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat și particular acreditate/
autorizate, care fac parte din sistemul naţional de
învăţământ preuniversitar. (MO nr
nr.. 0654 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 1117 din 08 August 2017
pentru modificarea și completarea Ghidului de
finanţare a Programului de stimulare a înnoirii
Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
mediului, nr. 661/2017. (MO nr
nr.. 0658 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 1116 din 08 August 2017
pentru modificarea și completarea Ghidului de
finanţare a Programului privind reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,
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prin promovarea vehiculelor de transport rutier
nepoluante și eficiente din punct de vedere
energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr.
660/2017. (MO nr
nr.. 0658 din 2017)
• HG nr
nr.. 548 din 27 Iulie 2017
2017privind
aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului,
procedurile de atestare și statutul asistentului
(MO nr
personal profesionist.(MO
nr.. 0659 din 2017)
• Ordonanţă nr
nr.. 9 din 09 August 2017
privind prorogarea termenului prevăzut la art.
IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
51/2016 pentru modificarea și completarea Legii
nr. 171/2010 privind stabilirea și sancţionarea
contravenţiilor silvice. (MO nr
nr.. 0660 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 5559 din 02 August 2017
privind aprobarea măsurii de sprijin, constând
în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de
minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii
economice prin creșterea productivităţii muncii
în întreprinderi mici și mijlocii pe teritoriul
acoperit de Investiţia Teritorială Integrată Delta
Dunării prin Programul operaţional regional
2014-2020. (MO nr
nr.. 0664 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 1066 din 10 August 2017
privind aprobarea Procedurii de implementare
a schemei de ajutor de minimis prevăzute în
cadrul Programului naţional multianual de
microindustrializare. (MO nr
nr.. 0667 din 2017)
Ordin nr
nr.. 90 din 27 Iulie 2017 privind
completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare și pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind
aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul
sanitar-veterinar și pentru siguranţa
(MO nr
alimentelor(MO
nr.. 0672 din 2017)
• Instrucţiune nr
nr.. 3 din 08 August 2017
privind modificările contractului de achiziţie
publică/contractului de achiziţie sectorială/
acordului-cadru și încadrarea acestor modificări
ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale. (MO
nr
nr.. 0673 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 905 din 03 August 2017 pentru
modificarea anexei la Ordinul ministrului
sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind
aprobarea Nomenclatorului de specialităţi
medicale, medico-dentare și farmaceutice
pentru reţeaua de asistenţă medicală. (MO nr
nr..
0677 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 2399 din 10 August 2017
pentru aprobarea Procedurii privind depunerea
și soluţionarea cererii pentru aplicarea
dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea
nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată se
face pe cale judecătorească, a Procedurii de
anulare și restituire, la cererea persoanei fizice,
a impozitului pe venitul din transferul dreptului
de proprietate imobiliară din patrimoniul
personal și accesoriilor aferente acestuia, potrivit
Continuare în pag. a 10-a
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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 Maramureș

•

Din străinătate

OFERTE

CERERI

 Construcţii lemn, case/ cabane, mobilier gradină, porţi
maramureșene, terase, leagăne (6012)

POLONIA
 Cartofi pentru prăjit congelaţi, clasa A și B, ambalaţi în
cutii de carton 25-60kg, 300T/ lună (6013)

•

Din ţară
OFERTE

LICITAŢII

 Firmă oferă spre comercializare ulei de floarea soarelui presat
la rece (6015)

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

prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,
precum și a modelului și conţinutului unor
formulare. (MO nr
nr.. 0681 din 2017)
nr.. 1534 din 03 August 2017 pentru
• Ordin nr
aprobarea Listei standardelor române care adoptă
standarde europene armonizate din domeniul
articolelor pirotehnice. (MO nr
nr.. 0684 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 855 din 26 Iulie 2017 pentru
aprobarea protocoalelor terapeutice privind
prelevarea de organe, ţesuturi și celule de origine
umană de la donatorii vii și/sau decedaţi. (MO
nr
nr.. 0684 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 98 din 17 August 2017 pentru
modificarea și completarea Ordinului
ministrului administraţiei și internelor nr. 1.454/
2006 privind forma, dimensiunile și conţinutul
certificatului de înmatriculare și ale celui de
înregistrare. (MO nr
nr.. 0684 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 1532 din 03 August 2017
privind modificarea Ordinului ministrului
muncii, familiei, protecţiei sociale și persoanelor
vârstnice nr. 1.058/2016 pentru aprobarea Listei
standardelor române care adoptă standardele
europene armonizate din domeniul
echipamentelor și sistemelor de protecţie

hermes
CONT
ACT
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VIETNAM
 Construcţie substaţie și linii electrice (6014)

destinate utilizării în atmosfere potenţial
explozive. (MO nr
nr.. 0685 din 2017)
• Ordonanţă nr
nr.. 14 din 18 August 2017
pentru modificarea și completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice. (MO nr
nr.. 0685
din 2017)
• Ordin nr
nr.. 1144 din 17 August 2017 pentru
aprobarea modelului de cerere privind restituirea
sumelor reprezentând taxa specială pentru
autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare
pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante
provenite de la autovehicule și timbrul de mediu
pentru autovehicule. (MO nr
nr.. 0688 din 2017)
• Ordonanţă nr
nr.. 15 din 23 August 2017
pentru modificarea și completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și
desfășurarea activităţii de turism în România.
(MO nr
nr.. 0689 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 1673 din 22 August 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului
finanţelor publice nr. 2.874/2016 privind
reglementarea procedurii de monitorizare a
implementării prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
(MO nr
nr.. 0694 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 294 din 24 August 2017 privind
recunoașterea Acordului interprofesional pentru
struguri de vin, vin și produse pe bază de vin,
recolta anului de comercializare 2017-2018.
(MO nr
nr.. 0697 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 2327 din 30 August 2017 pentru
modificarea anexei la Ordinul ministrului
agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al

ministrului finanţelor publice nr. 1.272/26.503/
2005 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viageră
agricolă“ din Legea nr. 247/2005 privind reforma
în domeniile proprietăţii și justiţiei, precum și
unele măsuri adiacente. (MO nr
nr.. 0699 din 2017)
• Ordonanţă nr
nr.. 18 din 30 August 2017
pentru modificarea unor acte normative în
domeniul administraţiei publice centrale. (MO
nr
nr.. 0703 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 5744 din 24 August 2017
privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele
de referinţă ale standardelor române care
transpun standarde europene armonizate din
domeniul produselor pentru construcţii. (MO
nr
nr.. 0704 din 2017)
• Ordonanţă nr
nr.. 20 din 30 August 2017
pentru reglementarea unor măsuri fiscalbugetare și modificarea și prorogarea unor
termene. (MO nr
nr.. 0705 din 2017)
• Ordonanţă nr
nr.. 26 din 30 August 2017
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.
107/1999 privind activitatea de comercializare
a pachetelor de servicii turistice. (MO nr
nr.. 0706
din 2017)
• Ordonanţă nr
nr.. 25 din 30 August 2017
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/
2015 privind Codul fiscal. (MO nr
nr.. 0706 din 2017)
• Ordonanţă nr
nr.. 23 din 30 August 2017
privind plata defalcată a TVA. (MO nr
nr.. 0706 din
2017)
• Ordonanţă nr
nr.. 30 din 30 August 2017
pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/
2015 privind Codul de procedură fiscală. (MO
nr
nr.. 0708 din 2017)
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