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Editorial
Criza
forţei de muncă
în România
GHEORGHE MARCAȘ
președintele C.C.I. Maramureș
În cei 27 de ani scurși de la
momentul decembrie 1989,
românii din mediu rural, foști
ţărani colectiviști, care au îndrăznit
să intre în lumea afacerilor, s-au
lovit, în fiecare an, de câte o
problemă majoră.
Cea mai importantă se referea
la restituirea de facto și în integro
a pământului și a mijloacelor de
producţie deţinute de ţărani și
confiscate de regimul comunist.
Legile care au guvernat la acel
moment, nu au soluţionat în mod
corect dreptul la cele moștenite,
în concordanţă cu realitatea din
teren, iar actele oficiale s-au
transformat în peste sute de
milioane de acţiuni judecătorești,
nesoluţionate până azi. În loc să
rămână într-o formă asociativă de
cooperativă agricolă, actului de
restituire i s-a dat un sens de
reîmproprietărire,
care
a
îndepărtat ţăranul de moștenirea
ce i se cuvenea. Dacă se menţinea
forma
de
organizare
de
cooperativă
agricolă,
cu
patrimoniul aflat la 30 decembrie
1990, astăzi am fi avut ferme
agricole, zootehnice și de producţie
așa cum au ungurii, slovenii, sârbii,
precum și alte ţări foste comuniste.
Fermele formate ca urmare a unor
drepturi câștigate în justiţie, numai
pe jumătate sau deloc, ca
proprietari sau asociaţi, s-au trezit
fără muncitorul /salariatul agricol
și fără conducerile calificate întrun concept managerial de
economie de piaţă.
Acum, după 27 de ani de la
distrugerea agriculturii asociative,
Continuare în pag. a 2-a

Cafeneaua Oamenilor de Afaceri

Sistemul de plată defalcată a TVA
C a f e n e a u a
Oamenilor de Afaceri
este un eveniment
organizat de Camera de
Comerţ și Industrie
Maramureș în cadrul căruia
sunt dezbătute probleme
economice, tehnice,
financiare, legislative,
administrative cu care se confruntă operatorii
economici din judeţ. La aceste dezbateri sunt
invitaţi reprezentanţi ai administraţiei publice
locale, centrale, personalităţi ale vieţii politice,
economice, comerciale care pot să contribuie la
clarificarea aspectelor ridicate de oameni de
afaceri maramureșeni și totodată pot să vină cu
soluţii de rezolvare a problemelor care afectează
bunul mers al activităţii oamenilor de afaceri,
firmelor maramureșene.
În acest sens, în data de 21 septembrie
2017, la Centrul de Instruire și Marketing al
Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș, a
avut o întâlnire cu agenţii economici, organizată
de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
Cluj Napoca, în colaborare cu Camera de Comerţ
și Industrie Maramureș,
Tema întâlnirii – „Sistemul de plată
defalcată a TVA” – a fost prezentată de

către dl DAN MAIER - Sef Administraţie Adjunct –
colectare Administraţia pentru Contribuabili
Mijlocii DGRFP Cluj-Napoca. Dintre aspectele legate
de această temă deosebit de importantă care au
fost prezentate amintim:
 Motivaţia introducerii mecanismului plăţii
defalcate a TVA
 Mecanismul plăţii defalcate a TVA
 De când se aplică mecanismul plăţii
defalcate a TVA?
 Conturile de TVA: cine trebuie să deţină un
cont de TVA, cine trebuie să plătească TVA în
conturile distincte de TVA ale furnizorilor, unde
se deschid conturile de TVA, creditarea contului
de TVA, debitarea contului de TVA
 Contravenţii și sancţiuni
De asemenea, dl Maier a prezentat câteva
posibile întrebări și răspunsuri la acestea privind
funcţionarea mecanismului privind plata
defalcată a TVA.
La întâlnire au
participat cca 200 de
reprezentanţi ai mediului
de afaceri din Maramureș
din diverse domenii de
activitate precum și
membrii ai CECCAR
Maramureș, care au
adresat întrebări diverse
pentru a-și clarifica unele
aspecte legate de
implementarea
sistemului de plată
defalcată a TVA.
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noile structuri create, s-au plâns, nu
de puţine ori, că întâmpină mari
greutăţi în găsirea de angajaţi
calificaţi, fenomen care, în mod
evident, le afectează negativ
producţia.
Din păcate, tendinţa, manifestată
accentuat anul trecut, continuă și în
2017. Dacă până acum, patronii de
firme au avut griji legate de dobânzile
bancare mari, de cursul de schimb
defavorabil creditului pentru proiectele
de finanţare, de lipsa finanţării sau de
predictibilitatea fiscală, care au
început o dată cu anul 2007, al intrării
României în UE, pe primul loc în lista
neajunsurilor majore din sondaje, fiind
lipsa forţei necalificate și calificate de
muncă în agricultura românească.
Nu se găsește forţă de muncă, în
general, iar despre forţă calificată de
muncă nici nu se pune problema.
Cauza principală? Nimeni nu se mai
ocupă de pregătirea forţei de muncă,
nici măcar învăţământul profesional și
tehnic care ar trebui să înlocuiască
numărul mare de români calificaţi
plecaţi în UE. Firmele califică oamenii
la locul de muncă, pe cheltuiala lor și
se trezesc după un sezon că rămân
fără aceștia. În prezent în domeniul
pomiculturii, viticulturii, legumiculturii
în câmp sau în sere, în perioada
pregătitoare de primăvară și în cea de
recoltare de toamnă, roadele nu sunt
culese și putrezesc pe plante.
Mulţi tineri au luat calea străinătăţii
sau a marilor orașe, iar cei rămași în
mediul rural, majoritatea, așteaptă
ajutorul social și nu se sinchisesc să
meargă la câmp.
Terenurile sunt în această perioadă
doar în grija celor bătrâni, care spun
că nu pot nici ei mai mult. Fermele au
devenit de subzistenţă sau au fost
abandonate, rămânând localităţi cu
sate și cătune fără populaţie.
În acest an, mai mult decât în
ceilalţi, în plină campanie de toamnă,
fermierii mari și mici se confruntă cu
acest fenomen: lipsa forţei de muncă,
care rămâne în continuare o mare
problemă în special în perioadele cu
cererea cea mai mare din agricultură.
Tinerii ori sunt plecaţi la muncă în
străinătate, ori se mulţumesc să
trăiască doar din ajutorul social fără
să mai muncească. Din păcate, pe
câmp, nu poţi vedea decât oameni în
vârstă care reușesc cu greu să lucreze
pământul. Aceștia spun că nu o să mai
poată să mai muncească și în curând
vor renunţa să mai cultive.
Salariatul agricol, rămânând fără

obiectul muncii pentru el și pentru
familia sa, a plecat în vestul Europei,
unde criza forţei de muncă din agricolă
era tot așa de mare, determinată mai
ales de scăderea populaţiei agrare,
prin depopularizarea localităţilor rurale
din ţările care absorb emigranţi
români: Italia, Spania, Franţa,
Germania, Austria și Ţările de Jos.
Criza de forţă de muncă este una
dintre problemele cele mai grave cu
care se confruntă în prezent fermierii,
potrivit reprezentanţilor agricultorilor.
Fermierii din Romania nu mai găsesc
forţă de muncă, deoarece oamenii
sunt încurajaţi să nu muncească și să
stea acasă pe ajutoarele sociale prea
mari, care au ajuns în total în România
la 10 miliarde de euro pe an, în
condiţiile în care România are în jur
de 20 de milioane de locuitori și un
produs intern brut (PIB) de circa 170
miliarde euro în 2016, în timp ce
Germania, la o populaţie de peste 80
de milioane de locuitori și o valoare a
PIB de peste 3.000 de miliarde de
euro, acordă ajutoare sociale mult mai
mici, de cca 5,5 miliarde de euro.
O problemă din agricultură este
faptul ca nu mai avem forţă de muncă.
Nu mai găsești un om care să vină săţi dea cu o cazma și o lopată la câmp.
Satele românești s-au umplut de
pensionari pe caz de boală care stau
degeaba.
Istoria ţăranului român, a începutului
său, ca un important membru al
societăţii românești, cu rol în nașterea,
creșterea și dezvoltarea agriculturii și,
prin ea, a economiei românești, a fost
redată în mult cunoscuta poezie, apel
de strigăt al acestuia, „Noi vrem
pământ!”.
Astăzi, după exodul ţăranului român
în lumea capitalismului dezvoltat, dacă
autorul poeziei ar fi în viaţă, ar trebui
să scrie o poezie care să fie intitulată:
„Noi vrem ţărani!”.
Despre acest fenomen vom discuta
în continuare, cel al lipsei forţei de
muncă în una din cele mai importante
ramuri ale economiei secolului al XXIlea pentru ţări care dispun de terenuri
agricole productive, așa cum este
România, când omenirea, inclusiv
Europa se află în pragul celei mai mari
și periculoase crize – criza
alimentară.
Așa cum am arătat în preambulul
intervenţiei fenomenul a fost generat
de plecarea masivă a forţei de muncă
din ţară, mai ales după intrarea
României în Uniunea Europeană, când
milioane de români, după unele
declaraţii 35% din populaţia ţării, au
optat pentru a lucra în străinătate. O

altă cauză a fost și este desfiinţarea,
în urmă cu mai bine de 10 ani, a
învăţământului profesional și tehnic din
agricultură. Un al treilea motiv al crizei
muncitorilor este atitudinea patronilor
de firme agricole private, care deși sau confruntat cu acest deficit de forţă
de muncă, au menţinut cât au putut
de mult salariile angajaţilor la nivelul
minim pe economie, ceea ce a făcut
să adâncească acest deficit de forţă
de muncă din ţară. Această plafonare
a salariilor la un nivel minim admis de
lege, care în prezent, face să existe
un număr foarte mare de salariaţi
plătiţi cu salariul minim pe economie,
a fost dictată și de faptul că unele
sectoare din economia românească
produc produse și servicii încă la un
nivel de low-cost, pentru că unii
proprietari de afaceri preferă să-și
păstreze atât piaţa/afacerea cât și
profitul. Munca la negru, completată
de sistemul de asigurări sociale,
practic, a încurajat oamenii să aleagă
una din aceste forme de asigurare a
nivelului de trai, în locul angajării.
Un fapt cert este că piaţa forţei de
muncă din România este foarte slab
pregătită, în domeniul profesionalizării
la nivel tehnic și tehnologic european,
în contextul în care educaţia și
formarea profesională, adaptate la
cerere, au fost neglijate complet în
ultimii ani și calificarea la locul de
muncă a fost insuficientă pentru
gradul ridicat de dotare a copiilor. În
aceste condiţii, se impune de urgent
aducerea la zi a curriculei școlare și a
listei de calificări necesare, precum
și dezvoltarea parteneriatelor dintre
școli și firme. Învăţământul dual este
adoptat de investitorii străini la un nivel
restrâns în cadrul companiilor mari și
foarte mari. Pentru restul nevoilor de
forţă de muncă la firmele mici și
mijlocii, statul, prin Ministerul
Educaţiei nu face niciun efort
Potrivit unor analiști în resurse
umane, gradul de profesionalizare a
forţei de muncă din România a scăzut
atât de mult încât economia
românească se îndreaptă către o criză
acută pe piaţa forţei de muncă.
Analizele realizate pe baza datelor
furnizate de Institutul Naţional de
Statistică (INS), ale Comisie Naţionale
de Prognoză (CNP) și Eurostat,
referitoare la piaţa muncii din ultimii
10 ani, arată că majoritatea firmelor
din România se confruntă în prezent
cu efectele crizei de personal, multe
companii reclamând faptul că nu
găsesc personal calificat în sectorul
industrie, agricultură, servicii speciale,
IT, turism ș.a.
Continuare în pag. a 3-a
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În sondajele făcute de Camera
Naţională la nivel naţional și de Camera
de Comerţ și Industrie Maramureș
rezultă că lipsa forţei de muncă în
industrie și servicii prezintă pericolul
cel mai mare al dezvoltării economice
a României și a atragerii investitorilor
străini.
Cele mai mari cereri de forţă de
muncă se manifestă în jurul capitalelor
de judeţ, dezvoltate economic și
educaţional, poli de creștere
economică, situate în vecinătatea unor
centre universitare cu tradiţie,
orientate spre cererea calificată din

punct de vedere cantitativ și calitativ
pe piaţa muncii, în continuă creștere
și dezvoltare tehnică și tehnologică,
cum sunt: Municipiul București, ClujNapoca,
Timișoara,
Ploiești,
Constanţa, Brașov, Craiova, Iași, Galaţi,
Târgu Mureș. Acestea au Universităţi
ancorate pe nevoile solicitate de piaţa
muncii, care nu pot satisface toate
solicitările, deoarece asigură piaţa
locală, regionala și naţională din zona
IMM.
Potrivit analizei, cea mai mare cerere
de forţă de muncă din 2016 a fost și
este în prezent aceea pentru specialiști
în domenii cu tehnologii și tehnici
avansate.

Datele statistice arată că sunt lipsă
și la mare căutare, meseriașii din
domeniul ser viciilor, alături de
operatorii de instalaţii și mașini/
asamblori de mașini și echipamente
și de muncitorii calificaţi.
Studiile arată că România avea, anul
trecut, o populaţie ocupată, în sectorul
privat și în sistemul public, de cca
8,45 milioane, în scădere cu peste un
milion de persoane faţă de 2007.
Suntem o ţară de asistaţi social, spun
fermierii agricoli, indiferent că sunt
mari sau mici, toţi alarmaţi de lipsa
forţei de muncă. Unde este forţa de
muncă românească? În Italia cca un
milion, în Spania cca 800 de mii, în
Franţa, Germania, Anglia peste 12-14
milioane la un loc.

Legea Turismului dezbătută în Maramureș!
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș a participat cu
interes deosebit la dezbaterea publică pe tema Legii Turismului, ce
a avut loc la Baia Mare - Palatul Administrativ, în data de 21
septembrie 2017.
Dezbaterea publică a fost condusă de Ministrul Turismului,
Mircea Titus DOBRE, sub formă de ședinţă deschisă, în cadrul căreia
au avut loc discuţii pe marginea proiectului Legii Turismului.
Respectarea Legii nr. 52/2013 privind transparenţa decizională în
administraţia publică a fost asigurată de Secretarul de Stat de la
Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social, Vicenţiu Știr. La
ședinţă au fost prezenţi reprezentanţi din judeţele Maramureș,
Bihor, Sălaj, Cluj, Bistriţa-Năsăud și Satu Mare. Pentru câteva
ore, Sala ”Maramureș” a Palatului Administrativ a fost un adevărat
centru de dezbateri, unde toţi cei prezenţi au venit cu propuneri și au
avut ocazia de a expune punctele de vedere pe marginea Legii
Turismului, propuneri care, în mare parte au fost agreate și de ministrul
Dobre.
Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, a susţinut o prezentare
generală a proiectului de lege. În cadrul primei intervenţii din sală, a
fost punctată necesitatea constituirii cadrului legal necesar desfacerii
produselor alimentare în regie proprie de către unităţile agroturistice.
Al doilea punct important din cadrul dezbaterii a fost reprezentat de
subiectul garantării pachetelor turistice. Referitor la acest aspect,
Ministrul Dobre a subliniat faptul că Guvernul României a adoptat
recent Ordonanţa nr.26/2017 pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a
pachetelor de servicii turistice, urmând a fi adoptate și normele de
aplicare, respectând procesul de transparenţă decizională. Agenţia
de turism care realizează un pachet de servicii turistice va fi obligată să
îl garanteze. Astfel, sunt protejaţi atât turiștii cât și investitorii în turism,
unităţile de cazare.
Referitor la statutul agenţiilor de turism, reprezentanţii au punctat:
dacă vor dispărea termenii de agenţii tur operatoare și agenţii
detailiste, va fi nevoie de o nouă licenţiere? Ministrul Turismului a
clarificat că după intrarea în vigoare a Legii Turismului, după publicarea
în Monitorul Oficial, va fi necesară o nouă licenţiere, dar într-un termen
de bun simţ.
Pentru art. 2, punctul 28, la definiţia organizaţiilor de management
al destinaţiei, s-a propus nominalizarea Camerelor de Comerţ și
Industrie din România ca membre al OMD-urilor (organizaţiilor
de management al destinaţiei). Ministrul Turismului a clarificat
argumentând că acestea pot avea doar statutul de membru asociat,

fără drept de vot, fără cotizaţie. OMD-urile vor funcţiona cu participaţie
și cotizaţie 50% stat și 50% privat și vor gestiona promovarea unitară
pentru fiecare destinaţie. Aceste aspecte vor fi cuprinse în normele
de aplicare, ce urmează a fi adoptate, respectând procesul de
transparenţă decizională. Fiecare administraţie publică locală a
staţiunilor de interes local și naţional va fi obligată să realizeze
Organizaţii de Management al Destinaţiei.
La secţiunea V, ce reglementează patrimoniul turistic, a fost punctată
necesitatea instituirii cadrului legal pentru autentificarea produselor
realizate de meșterii populari, cu elemente tradiţionale, astfel încât
produsele să fie asimilate serviciilor turistice.
În prezent, aceste produse sunt autentificate la nivel de ONG și este
necesară o autentificare realizată de către o instituţie din sectorul public,
conform cu procesul de descentralizare.
Unul dintre participanţii la dezbatere publică a solicitat clarificarea
criteriilor pentru sprijinirea activităţii staţiunilor turistice, cu trimitere la
prevederile art. 7. Ministrul Turismului a subliniat faptul că acest sprijin
se realizează prin Master Planul Investiţiilor în turism, adoptat de
Guvernul României. Prin intermediul acestuia, se urmărește
dezvoltarea comunităţilor locale din zonele cu potenţial turistic ridicat,
prin creșterea investiţiilor publice în infrastructura turistică. Autoritatea
publică locală, primăriile sau consiliile judeţene trebuie să realizeze
documentaţia tehnico-economică a proiectelor cuprinse în Master Plan
până la data de 31 decembrie 2018.
Ulterior, această documentaţie va fi avizată de un comitet tehnicoeconomic din cadrul Ministerului Turismului, urmând a se bugeta
proiectul. Referitor la parteneriatul public-privat, acesta va fi
reglementat printr-o nouă lege, se lucrează la norme. În cadrul
dezbaterii publice, s-a propus de asemenea ca la art. 34 să se prevadă
următoarele: „învăţământul profesional, liceal, postliceal, dual și
universitar” și ca unităţile de învăţământ să fie nu doar autorizate ci și
acreditate.
Referitor la datele din fișa de anunţare a sosirii și plecării, s-a
menţionat în cadrul dezbaterii faptul că introducerea tuturor datelor
prevăzute în proiectul de lege ar suplimenta timpul alocat acestui
proces. Dl. Ministru Dobre a subliniat importanţa implementării
Sistemului Informatic de Evidenţă a Activităţii de Turism din
România (SIEATR), în vederea realizării unei monitorizări reale
și riguroase a circulaţiei turistice pe teritoriul României și
pentru prioritizarea investiţiilor în domeniul turismului.
Sistemul de gestiune hotelieră va fi legat de softul
ministerului.
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TRAINING PENTRU HORIZON 2020: SME INSTRUMENT ”TIPS AND TRICKS” PENTRU O APLICAŢIE DE SUCCES
În data de 26 septembrie 2017 a
avut loc în Baia Mare, la Centrul de
Instruire și Marketing al Camerei de
Comerţ și Industrie Maramures, o
sesiune de instruire cu privire la
elaborarea și implementarea
proiectelor finanţate prin Programul
Orizont 2020 – Instrument pentru
IMM-uri.
Instrumentul pentru IMM-uri este o
schemă de finanţare nouă, în sprijinul
proiectelor de inovare ale
întreprinderilor mici și mijlocii, care acoperă un întreg ciclu de
inovare. Programul se adresează acelor companii care își propun
dezvoltarea unei afaceri plecând de la o idee sau concept, cu
potential de extindere la nivel european sau international.
Programul este unul prin excelenţă competitiv și orientat către
piaţă, aproximativ 70% din fondurile alocate fiind destinate
activităţilor ce urmăresc
comercializarea.
Evenimentul a fost organizat
în cadrul „Iniţiativei pilot
pentru regiuni mai puţin
dezvoltate”, de către Agenţia
de Dezvoltare Regională NordVest, în calitate de centru
Enterprise Europe Network,
cu sprijinul Comisiei
Europene (Directoratul
General Regio și Politică
Urbană) și în colaborare cu
Camera de Comerţ și
Industrie
Maramureș.

Sesiunea de instruire a fost susţinută
de către domnul Jonathan Loeffler,
director al Fundaţiei Steinbeis din
Germania, expert contractat de către
Comisia Europeană,
Desfășurat în limba engleză,
evenimentul
s-a
adresat
reprezentanţilor IMM-urilor cu potenţial
inovator, din Regiunea de Dezvoltare
Nord-Vest, cu prioritate, din
următoarele domenii: agroalimentar,
cosmetice și suplimente alimentare,
sănătate, mobilă, hârtie, plastic, ambalare, tehnologii de producţie
și de prelucrare a metalului, IT&C.
Pe parcursul zilei, participanţii au învăţat din prezentările
teoretice îmbinate cu exerciţii practice cum să elaboreze o
aplicaţie de succes pentru a obţine finanţare în cadrul acestei
linii de finanţare. Ulterior trainingului ei au primit observaţii pe
ideile de proiect elaborate,
cele mai bune idei primind
sprijin suplimentar în
vederea dezvoltării și
depunerii unui proiect
concret.
Pentru mai multe
informaţii referitoare la
acest program, vă rugăm să
contactaţi centrul Enterprise
Europe Network de pe lângă
Agenţia de Dezvoltare
Regională Nord-Vest http://
www.bisnet-transylvania.ro/.

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM
Instruiri privind INSUȘIREA NOŢIUNILOR
FUNDAMENTALE DE IGIENĂ
Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, în cadrul “Academiei de
Management pentru IMM Maramureș”,
în colaborare cu Direcţia de Sănătate
Publică a judeţului Maramureș și în
conformitate cu Ordinul comun al
Ministerului Sănătăţii și al Ministerului
Educaţiei Naţionale, este avizată să
realizeze programe de
INSTRUIRE PRIVIND
INSUSIREA NOTIUNILOR
FUNDAMENTALE DE IGIENA
Programele se adresează în special
persoanelor care desfășoara urmatoarele
activităţi: producţie (industrie alimentară
și microproducţie alimentară);
depozitare; transportul și desfacerea
alimentelor; alimentaţia publică și
colectivă; comerţ cu ridicata și amănuntul

al produselor alimentare; comerţ stradal;
intreţinerea instalaţiilor de aprovizionare
cu apă potabilă; servicii de îngrijire
corporală (frizerie, coafură, cosmetică
etc.); alte activitati care prezinta riscuri
de transmitere a unor boli..
Lucrătorii din aceste categorii de servicii,
cu risc pentru sanatatea populaţiei au
obligaţia legală a instruirii periodice în
domeniul noţiunilor fundamentale de
igienă conform Ordinului Ministerului
Sănătăţii nr. 1225 din 24.12.2003.
În data 07.09.2017 s-a desfășurat o nouă
serie de instruire privind însușirea
NOTIUNILOR FUNDAMENTALE
DE IGIENA pentru Modulul 1: Servicii
de producţie, depozitare, transport și
comercializare a alimentelor; inclusiv
alimentaţie publică și a colectivităţilor. La

această serie au participat persoane din
cadrul firmelor: BILARDI PRODUCT
SRL; NATURODANIA SRL;
ARABIDA SRL; PLAY FUN
STEFAN SRL și HESI CAFE SRL.
Participanţii la programul de instruire
au susţinut în termenul legal, examenul
de absolvire (pe baza unui chestionar)
organizat de Direcţia de Sănătate Publică
Maramureș și Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș. Certificatele de
absolvire au valabilitatea de 3 ani de la
data emiterii.
Pentru informaţii suplimentare nu
ezitaţi să ne contactaţi la sediul CCI
Maramures, la telefon 0262 221510, 0362405303, fax 0262 225794, sau prin e-mail
la cci_mm@ccimm.ro. Persoana de
contact: Mihail Mărășescu - 0770-842678.
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Curs INSPECTOR/
REFERENT
RESURSE UMANE

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

În data de 18 septembrie a.c. a fost dat
startul la o nouă serie de curs „ARHIVAR” - COD
COR 441501, cu o durată totală de 120 ore, din
care 40 ore pregătire teoretică și 80 ore
pregătire practică. Pregătirea practică va consta
în întocmirea unui nomenclator arhivistic, a unei
lucrări de selecţionare, a unui
registru de evidenţă curentă, a
ghidurilor de raft și a unui ghid
topografic.
Grupul ţintă al acestui curs îl
reprezentă persoanele care ocupă
funcţia de arhivar sau îndeplinesc
atribuţii pe linie de arhivă la nivelul
unei instituţii publice cât și la
operatori economici și doresc săși actualizeze cunoștinţele, precum
și persoanele care doresc să-și
dezvolte abilităţi în acest domeniu.

La invitaţia CCI Maramureș au răspuns un număr
de 13 persoane.
În cadrul cursului va fi abordată următoarea
tematică: terminologia și legislaţia arhivistică,
înregistrarea documentelor și constituirea
dosarelor, întocmirea nomenclatorului arhivistic,
gestionarea fondului documentar, prelucrarea
documentelor, utilizarea informaţiilor din
documente, conservarea arhivei în depozit.

○

Curs ARHIVAR

○

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș în cadrul Academiei de
Management pentru IMM a demarat în
data de 20 septembrie 2017, o nouă
serie de curs „Inspector/Referent Resurse
Umane”, curs susţinut de către cu un grup
de specialiști cu o experienţă vastă în
domeniul resurselor umane și o pregătire
pedagogică corespunzătoare formării
profesionale a adulţilor.
La invitaţia Camerei de Comerţ și
Industrie Maramureș au răspuns un număr
de 13 persoane care activează în diverse
domenii de activitate.

OPORTUNIT
ATE DE FINANŢARE A FORMĂRII ANGAJAŢILOR:
OPORTUNITA
„INOV
ARE PRIN FORMARE”
„INOVARE
Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capital
Uman, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei
Publice și Fondurilor Europene, a publicat spre consultare, în data de
13.09.2017, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Inovare prin formare”
aferent obiectivului specific 3.12 Îmbunătăţirea nivelului de cunoștinţe/
competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor
identificate conform SNC și SNCDI ale angajaţilor
Solicitanţii eligibili sunt angajatori, întreprinderi mari, constituite ca
societăţi comerciale, conform Legii nr. 31/1990, definite ca orice entitate
juridică implicată într-o activitate economică care are cel puţin 250 de
salariaţi și realizează o cifră de afaceri anuală netă de peste 50
milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care depășesc
echivalentul în lei a 43 milioane euro. Solicitanţii eligibili trebuie să-și
desfășoare activitatea într-unul din sectoarele economice cu potenţial
competitive, identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile
de specializare inteligentă, conform SNCDI. Sunt eligibili de asemenea
și solicitanţii care intenţionează să-și adapteze activitatea la aceste
sectoare economice de specializare inteligentă menţionate anterior

angajaţilor din sectoarele prioritare, prin: cursuri de calificare de nivel
2-4 (obligatoriu, vizând cel puţin 60% din persoanele implicate în
proiect); cursuri de scurtă durată, de specializare și perfecţionare
(optional); cursuri informale și/sau activităţi de tip workshop (optional);
- elaborare de planuri de învăţare și dezvoltare, cu accent pe
reducerea sau eliminarea neconcordanţelor dintre competenţele,
abilităţile și cunoștinţele angajaţilor și cele necesare în perspectiva
adaptării la schimbare – (obligatoriu);
- evaluare, validare și certificare pentru recunoașterea
competenţelor aferente cerinţelor locurilor de muncă (obligatoriu);
- acţiuni care vizează angajatorii din sectoarele economice cu
potenţial competitiv (obligatoriu). Acest tip de activităţi are în vedere
dezvoltarea unui sistem propriu de formare profesională la nivelul
angajatorului, prin introducerea de programe de învăţare la locul de
muncă, precum: analiza nevoilor de formare; dezvoltare de curriculă,
elaborare de planuri de formare, etc.; dezvoltare de module de
formare în domeniile prioritare ale întreprinderii pe platforme de elearning.

Linia de finanţare se adresează exclusiv regiunilor mai puţin
dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest,
Sud-Vest Oltenia), regiunea București-Ilfov fiind exceptată de la
finanţare. Firmele mari, cu sediul social în regiunea București-Ilfov, sunt
eligibile doar dacă proiectele acestora se implementează pe teritoriul
celorlalte regiuni de dezvoltare de pe teritoriul României, în cadrul unui
punct de lucru localizat în una dintre regiunile eligibile.

Numărul minim obligatoriu al persoanelor aparţinând grupului ţintă
vizat de proiect este de 50 de persoane.
Perioada de implementare a unui proiect depus în cadrul acestei
linii de finaţare este de 18 luni.
Valoarea maximă a unui proiect în cadrul acestui apel este de
500.000 euro, valoarea efectivă fiind condiţionată de numărul de
angajaţi implicaţi în proiect (grup ţintă), cu o alocare bugetară unitară
maximală de 2.000 euro/persoană.

Prin această viitoare oportunitate de finanţare companiile mari vor
putea realiza investiţii în programe de formare profesională care
vizează angajaţii din sectoarele economice cu potenţial competitiv. Vor
fi finanţate următoarele tipuri de activităţi:
- furnizarea de programe de formare profesională destinate

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi pagina web a Autorităţii de
Management pentru Programul Operaţional Capital Uman - http://
www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/289/am-pocupublic%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Einovareprin-formare.
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INVITAŢIE
la manifestarea știinţifică și
expoziţională medicală

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș are deosebita plăcere de a vă anunţa
organizarea celei de-a XV-a ediţii a manifestării știinţifice și expoziţionale medicale
MaraMedica, specializată în:
aparate și instrumentar medical, echipamente și instrumentar stomatologic, diagnostic si
terapie, echipamente si instrumentar chirurgical, echipamente si dotări pentru spitale,
articole de unica folosinţa, medicina de recuperare, ortopedie, echipamente și instrumentar
oftalmologic, medicamente produse farmaceutice, farmacia verde, servicii medicale în
clinici și spitale, ș.a.
care se va desfășura în perioada 22 - 24 februarie 2018 la Centrul de Instruire și
Marketing al Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș din Baia Mare, Aleea Expoziţiei
nr. 5.

Suprafaţa expoziţională este limitată!
Nu pierdeţi ocazia să vă rezervaţi din timp standul expoziţional!
Toţi cei interesaţi să participe cu stand la MaraMedica 2018 pot obţine informaţii
suplimentare la telefon 0262-221510, fax 0262-225794, e-mail cci_mm@ccimm.ro,
www.ccimm.ro,
MaraMedica, persoană de contact Adrian NICOLAESCU.
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Festivalul Internaţional Coral "Liviu Borlan", 2017
- șapte ani de muzică și ARMONIE - Camera de Comerţ și Industrie Maramureș - partener fidel al Festivalului Ajuns la cea de-a șaptea ediţie, Festivalul
Internaţional Coral “Liviu Borlan”,
desfășurat la Baia Mare în perioada 0710 septembrie 2017, a fost și în acest an
un bun prilej de cunoaștere și comunicare,
un prilej de a fi împreună - organizatori,
coriști, dirijori, membri ai juriului, publicul
spectator - bucurându-se împreună de
descoperirea prin muzică, amestecând stiluri
și genuri muzicale, comunicând idei, impresii
și trăiri, pe care doar muzica ţi le oferă.
Ne-am convins, o dată în plus, că arta corală
se dovedește a fi mereu o limbă de circulaţie
universală, în care oamenii ajung să comunice
cu inimile și nici o bucurie nu o întrece pe cea
izvorâtă din frumuseţea muzicii. Iar
compozitorul Liviu Borlan a fost validat de
muzica pe care a compus-o. I-ar fi plăcut mult
ceea ce s-a auzit pe scena de concurs și la
ediţia a șaptea.
La această ediţia au participat 7 coruri din
4 ţări.
Iată premiile și câștigătorii, în ordinea
crescătoare a punctajului obţinut:
Premiul Prieteniei, acordat în fiecare
an de către Asociaţia „Prietenii Armoniei”,
cu dorinţa sinceră ca prietenia să unească
sufletele, cu 69,42 puncte, a revenit Corului
“Arhanghelii”,
Topliţa,
dirijor
Gheorghe
Alin
Negrea.
Corul
“Arhanghelii” a primit, de asemenea,
Premiul Rotary. Organizatorii au acordat,
în acest an, și Premiul de popularitate,
care a revenit dirijorului Gheorghe Alin
Negrea, cel mai tânăr dirijor.
Premiul Camerei de Comerţ și
Industrie Maramureș și Premiul

Asociaţiei „Om pentru om”, cu un
punctaj de 74,63 puncte, a revenit Corului
“Solemnis”, Satu Mare, dirijor Maria
Chiș.
Premiul pentru conservarea și
promovarea valorilor tradiţionale și
Premiul “Turnu Ștefan”, cu 77,97 puncte,
a revenit Corului “Cantarad”, Arad,
dirijor Magdalena Lodi.
Locul III
Prin evoluţia sa, Corul “Montana, din
Bulgaria, a demonstrat ce bine este
completată frumuseţea spiritului prin muzică.
Cu 79,89 puncte, Corul “Montana”,
Bulgaria, dirijori Snezina Gheorghieva
și Mario Penev, a reușit să ocupe locul al
III-lea pe podium. Pentru excelenta
comunicare prin intermediul muzicii, Corul
“Montana”a primit, de asemenea, și Premiul
Mass Media.
Locul II
În interpretarea lor, muzica a exprimat
bucuria și speranţa, în deplina lor

universalitate. Cu 82,91 puncte, Corul “Ars
Cantandi, Polonia, dirijor Anna
Grabowska-Borys, a ocupat locul II pe
podium.
Locul I
S-au impus prin omogenitate, precizie și
fineţe în interpretare, prin respectarea
stilului și caracterului naţional propriu fiecărei
lucrări, demonstrând că muzica este calea
strălucitoare pe care compozitorul
călătorește pentru a aduce cântecul său
oamenilor. Corul “Zoltan Kodaly,
Ungaria, dirijor Monica Vegh, a reușit
să obţină cel mai mare punctaj, 93,44 puncte,
și, deci, Locul I la ediţia 2017 a Festivalului
Internaţional Coral „Liviu Borlan”.
Trofeul „Liviu Borlan”
Trofeul „Liviu Borlan”, pentru cea mai bună
interpretare a unei compoziţii semnate de
Liviu Borlan, la cea de-a șaptea ediţie a
festivalului care-i poartă numele, a revenit
Corului “Zoltan Kodaly”, Ungaria,
dirijor Monica Vegh.

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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BREVIAR
JURIDIC

• 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)
nr.. 25 din 30 August 2017
• Ordonanţă nr
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)
• Ordin nr
nr.. 176 din 23 August 2017 privind
aprobarea cerinţelor de autorizare a activităţii
de manipulare a instalaţiilor radiologice. (MO
nr
nr.. 0709 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 102 din 29 August 2017 pentru
aprobarea componenţei și Regulamentului de
organizare și funcţionare a Comisiei de evaluare
a organismelor de evaluare și verificare a
constanţei performanţei și a organismelor de
evaluare tehnică europeană a produselor pentru
construcţii. (MO nr
nr.. 0709 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 2339 din 30 August 2017
privind prospectele de emisiune a certificatelor
de trezorerie cu discont și a obligaţiunilor de
stat de tip benchmark aferente lunii septembrie
2017. (MO nr
nr.. 0710 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 431 din 20 Iulie 2017 pentru
punerea în aplicare a Regulamentului privind
concentrările economice. (MO nr
nr.. 0713 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 5687 din 16 August 2017 pentru
modificarea și completarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei

Acte normative publicate
în Monitorul Oficial
Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și
utilizarea fondurilor externe nerambursabile și
a cofinanţării publice naţionale, pentru
obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în
perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării
regionale și administraţiei publice, al ministrului
finanţelor publice și al ministrului fondurilor
europene nr. 340/607/190/2016. (MO nr
nr.. 0713
din 2017)
• Ordin nr
nr.. 1535 din 03 August 2017
privind modificarea Ordinului ministrului
muncii, familiei, protecţiei sociale și persoanelor
vârstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei
standardelor române care adoptă standardele
europene armonizate referitoare la
echipamentele individuale de protecţie. (MO nr
nr..
0714 din 2017)
• Hotărâre nr
nr.. 618 din 30 August 2017
pentru modificarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind
ucenicia la locul de muncă, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 855/2013. (MO nr
nr..
0714 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 1536 din 03 August 2017
privind modificarea Ordinului ministrului
muncii, familiei, protecţiei sociale și persoanelor
vârstnice nr. 886/2013 pentru aprobarea Listei
standardelor române care adoptă standardele
europene armonizate referitoare la mașini. (MO
nr
nr.. 0716 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 1024 din 20 Iulie 2017 pentru
aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii
de depunere și de gestionare a „Declaraţiei
privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale,
impozitului pe venit și evidenţa nominală a
(MO nr
persoanelor asigurate“.(MO
nr.. 0716 din 2017)
• Normă nr
nr.. 22 din 30 August 2017 privind
metodologia de calcul al tarifelor de referinţă
pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă
auto pentru prejudicii produse terţilor prin
accidente de vehicule și de tramvaie. (MO nr
nr..
0717 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 2343 din 31 August 2017
privind procedura de aplicare a prevederilor art.
140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal. (MO nr
nr.. 0717 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 2326 din 29 August 2017
privind stabilirea procedurii de acordare a
facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. (MO
nr
nr.. 0717 din 2017)
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• HG nr
nr.. 619 din 30 August 2017 pentru
modificarea și completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
34/1998 privind acordarea unor subvenţii
asociaţiilor și fundaţiilor române cu personalitate
juridică, care înfiinţează și administrează unităţi
de asistenţă socială, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.153/2001. (MO nr
nr.. 0717 din
2017)
• Ordonanţă de urgenţă nr
nr.. 62 din 30
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.. 0719 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 2332 din 30 August 2017
privind modificarea Ordinului ministrului
finanţelor publice nr. 923/2014 pentru
aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar
preventiv și a Codului specific de norme
profesionale pentru persoanele care desfășoară
activitatea de control financiar preventiv propriu.
(MO nr
nr.. 0721 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 2379 din 07 Septembrie 2017
pentru modificarea și completarea Precizărilor
privind structura codurilor IBAN aferente
conturilor de cheltuieli și venituri bugetare,
precum și conturilor de disponibilităţi deschise
la unităţile Trezoreriei Statului, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.271/
2004. (MO nr
nr.. 0730 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 1038 din 08 Septembrie 2017
pentru modificarea și completarea Ordinului
ministrului sănătăţii nr. 1.345/2016 privind
raportarea zilnică a stocurilor și operaţiunilor
comerciale efectuate cu medicamentele de uz
uman din Catalogul naţional al preţurilor
medicamentelor autorizate de punere pe piaţă
în România de către unităţile de distribuţie angro
a medicamentelor, importatori, fabricanţi
autorizaţi și farmaciile cu circuit închis și deschis.
(MO nr
nr.. 0736 din 2017)
• Ordonanţă de urgenţă nr
nr.. 63 din 13
Septembrie 2017 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2017. (MO nr
nr.. 0737
din 2017)
nr.. 64 din 13
• Ordonanţă de urgenţă nr
Septembrie 2017 pentru rectificarea bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2017. (MO
nr
nr.. 0737 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 2670 din 12 Septembrie 2017
pentru aprobarea Normelor tehnice privind
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 străinătate
Cereri

Algeria
 Îmbrăcăminte damă și copii (6020)
 Îmbrăcăminte, încălţăminte și lenjerie
intimă pentru bărbaţi, femei și copii. Toate
categoriile de articole. (6022)

Licitaţii
Austria
 Cărţi, broșuri și pliante tipărite.
Ofertele se redactează în limba germană.
(6016)
 Echipament rutier – semne de
circulaţie și echipament rutier. Ofertele

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

autorizarea pentru amânarea plăţii taxelor la import datorate în legătură
cu două sau mai multe operaţiuni vamale. (MO nr
nr.. 0744 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 2376 din 06 Septembrie 2017 pentru aprobarea
Procedurii privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută
la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(MO nr
nr.. 0745 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 2331 din 30 August 2017 privind modificarea și
completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 221/2016 pentru
aprobarea configuraţiei Codului de accize și a Nomenclatorului codurilor
de produse accizabile armonizate. (MO nr
nr.. 0745 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 1626 din 06 Septembrie 2017 privind modificarea anexei
la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.743/2010 pentru aprobarea
Listei revizuite a statelor pentru ai căror cetăţeni este necesară îndeplinirea
procedurii invitaţiei la acordarea vizelor de scurtă ședere pentru a intra pe
teritoriul României. (MO nr
nr.. 0745 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 1296 din 30 August 2017 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor. (MO
nr
nr.. 0746 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 2372 din 09 August 2017 pentru aprobarea modelului,
conţinutului, precum și a instrucţiunilor de completare a formularului
(700) „Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligaţii
fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal“, cod 14.13.01.10.01. (MO
nr
nr.. 0747 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 2671 din 12 Septembrie 2017 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind autorizarea pentru utilizarea garanţiei globale
în legătură cu două sau mai multe operaţiuni, declaraţii sau regimuri
vamale, cu excepţia regimului de tranzit unional/comun. (MO nr
nr.. 0748
din 2017)
• Ordin nr
nr.. 2661 din 11 Septembrie 2017 pentru modificarea și

hermes
CONT
ACT
CONTA

se redactează în limba germană.
(6017)
 Ferestre lemn-AL și lucrări de
înlocuire. (6021)
Vietnam
 Echipamente și materiale electrice
de bază pentru substaţie și linie electrică
220 kV (6023)

completarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor
vamale în zonele libere, aprobate prin Ordinul președintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.759/2016. (MO nr
nr.. 0750 din
2017)
• Ordin nr
nr.. 1016 din 18 Iulie 2017 privind modificarea Ordinului
ministrului finanţelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul
dezvoltării regionale și administraţiei publice, nr. 4.031/2.067/2015 pentru
aprobarea modelului și conţinutului formularului 401 „Declaraţie
informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor
(MO nr
nr.. 0752
state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României“.(MO
din 2017)
• Hotărâre nr
nr.. 673 din 21 Septembrie 2017 privind alocarea unei
sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în
bugetul de stat pe anul 2017, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor
naturale produse de furtuni. (MO nr
nr.. 0756 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 1199 din 18 Septembrie 2017 privind modificarea
Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea
înfiinţării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation - Romania“,
aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ și
antreprenoriat nr. 692/2017. (MO nr
nr.. 0759 din 2017)
• Regulament nr
nr.. 1 din 13 Septembrie 2017 pentru modificarea și
completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009
privind instituţiile financiare nebancare. (MO nr
nr.. 0760 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 2435 din 15 Septembrie 2017 pentru aprobarea modelului
extrasului situaţiilor financiare anuale care se publică de întreprinderile
sociale/întreprinderile sociale de inserţie în Registrul unic de evidenţă a
întreprinderilor sociale. (MO nr
nr.. 0760 din 2017)
Ordonanţă de urgenţă nr
nr.. 65 din 21 Septembrie 2017 pentru modificarea
și completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991. (MO nr
nr.. 0760 din
2017)
• Ordin nr
nr.. 2743 din 21 Septembrie 2017 pentru aprobarea
modelului, conţinutului și instrucţiunilor de completare ale formularului
(086) „Notificare privind opţiunea de aplicare a mecanismului de plată
(MO nr
defalcată a TVA“.(MO
nr.. 0763 din 2017)
• Lege nr
nr.. 196 din 29 Septembrie 2017 pentru modificarea art. 465
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. (MO nr
nr.. 0778 din 2017)
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