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Cafeneaua Oamenilor de Afaceri
De la leu la euro
Ing. GHEORGHE MARCAŞ preşedintele C.C.I. Maramureş
Istoria leului românesc începe cu
secolul al XVII-lea când în
Principatele dunărene se foloseau
ca mone dă taleri olandezi,
löwenthaler, care aveau gravat pe
ei un leu rampant, locuitorii
denumindu-l generic “leu”. Această
monedă a fost folosită în Ţările
Române până în a doua jumătate a
secolului XVIII şi chiar după ce
talerul fusese scos din uz, el încă
reprezenta o unitate de calcul
imaginară sub numele de „leu”, la
care se raportau toate preţurile în
anii ce au urmat.
Mai este de menţionat că
moneda naţională a vecinilor noştri
de peste Dunăre este leva care în
traducere înseamnă tot “leu”,
trădând aceeaşi origine ca cea a
leului
românesc.
De
la
löwenthaler, pronunţat daler, vine
şi denumirea monedei SUA, dolar.
Din cauza lipsei unor legi monetare
bine definite la noi au început să fie
folosite câteva zeci de tipuri de
valută străină. Prin Regulamentele
Organice din 1831 şi 1832 s-a
hotărât utilizarea unui număr
restrâns de monede, printre ele
aflându-se una austriacă, numită
zwanziger. La noi era cunoscută
drept sfanţul de argint, sau mai
simplu, doar şfanţ.
Putem vedea astfel de unde se
trage celebra expresie „nu am nici
un şfanţ”. O altă monedă
era paraua otomană. Expresia de
rigoare „nu face două parale” vine
de la faptul că moneda avea o
valoare redusă şi era confecţionată
din material prost, astfel că o
folosire intensă o tocea şi monezile
chiar se lipeau unele de altele.
Leul devine oficial monedă a
românilor pe 16 septembrie 1835
când domnul Ţării Româneşti,
Alexandru Ghica, instituie ca
Continuare în pag. a 2-a

Cafeneaua Oamenilor de
Afaceri organizată de
Camera de Comerţ şi
Industrie Maramureş
împreună cu Administraţia
Judeţeană a Finanţelor
Publice Maramureş a avut ca temă:
„Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală
începând cu anul 2018”.
Cu această ocazie doamnele Mariana
Barbul şi Elena Borcea din cadrul AJFP
Maramureş au prezentat noutăţile vizavi de
noua declaraţie unică D212, respectiv de
închiderea exerciţiului financiar 2017.
Doamna Mariana Barbul dezbătut tema
declaraţiei D212 - „Declaraţie unică privind
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
datorate de persoanele fizice”, document
care este inclus în Ordinul ANAF nr.
888/2018 şi care se referă la noul
mecanism fiscal vizavi de impozitul pe
venit, CAS şi CASS pentru persoanele
fizice. Practic, declaraţia unică a înlocuit
şapte formulare fiscale folosite până de
curând: 200, 201, 220, 221, 600, 604 şi
605 şi va fi folosită pentru declararea
veniturilor independente (inclusiv PFA-uri),
din investiţii (inclusiv dividende), din chirii,
din pariuri sau din activităţi agricole realizat
în anul 2017 de persoanele fizice, respectiv
pentru declararea impozitului pe venitul
estimat şi a contribuţiilor sociale obligatorii
datorate de persoanele fizice începând cu
anul 2018.
Termenul pentru depunerea declaraţiei
unice 212 a fost stabilit, prin modificarea
adusă Codului fiscal prin OUG 18/2018.

Astfel, formularul 212 va fi depus, în mod
obişnuit, în format electronic (prin
intermediul Spaţiului Privat Virtual sau eguvernare.ro), însă pentru anul 2018 va fi
acceptată şi varianta depunerii în format
tipărit (în dublu exemplar). Pentru 2018,
termenul de depunere este 15 iulie, apoi,
din 2019, termenul este 15 martie.
Doamna Elena Borcea a dezbătut tema
închiderii exerciţiului financiar 2017, cu
trimitere directă la următoarele acte:
Ordinul nr. 470 din 11 ianuarie 2018
privind principalele aspecte legate de
întocmirea şi depunerea situaţiilor
financiare anuale şi a raportărilor contabile
anuale ale operatorilor economici la
unităţile teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor
reglementări contabile;
Legea contabilităţii 82/1991, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul MFP 1802/2014 cu modificările şi
completările ulterioare;
Ordinul MEF 1.969/2007 cu modificările şi
completările ulterioare, cu menţiunea că
pentru anul 2018 avem un ordin nou
Or d i n u l n r . 3 10 3 / 2 0 17 p r i v i n d
reglementarile contabile pentru persoanele
juridice fără scop patrimonial, valabil de la
01.01.2018;
Ordinul MFP 2844/2016
p e n tr u
a pr o ba re a
Reglementărilor
contabile conforme cu
S t a n d a r d e l e
Internaţionale
de
Raportare Financiară.
Temele dezbătute au
continuat cu discuţii
interactive, pentru
clarificarea unor aspecte
neclare
pentru
participanţii la Cafeneaua
Oamenilor de Afaceri.

2

De la leu la euro
Urmare din pag. 1

monedă a ţării, leul, unitate teoretică
de cont, echivalentul a 60 de parale.
Tranzacţiile, taxele, impozitele se
calculau în lei, dar se plăteau în
monedă străină. În Moldova,
domnitorul Mihail Sturdza, ar fi dorit în
1835 să bată monedă, dar Imperiul
Otoman, nu ar fi acceptat ca un stat
vasal să aibă propria monedă,
deoarece ar fi fost un semn al
independenţei. După unirea
Principatelor şi Cuza a tatonat ideea
unei monede naţionale, care urma să
se numească român sau romanat, dar
din nou Înalta Poartă s-a opus.
Încă din 1859, Alexandru Ioan Cuza l
-a însărcinat pe consulul francez la Iaşi,
Victor Place, să negocieze baterea
unor monede româneşti la monetăria
din Paris. Acestea urmau să se
numească „români”. Un român ar fi
cântărit 5 grame de argint şi ar fi fost
împărţit în 100 de „sutimi”, ca monedă
divizionară. Ion Heliade Rădulescu a
propus numele de „romanat”, după
modelul bizantin. Proiectul nu a putut fi
realizat. La 1860, s-a bătut totuşi o
monedă de bronz de 5 parale, dar
aceasta nu a circulat. În 1864, după
ce Cuza a impus regimul său autoritar,
chestiunea a fost reluată şi s-au bătut
câteva monede de probă. Este vorba
de piesele de „5 sutimi”, care aveau pe
avers efigia domnului şi inscripţia
„Alecsandru Ioan I”. Ele nu au fost puse
în circulaţie niciodată. O astfel de
monedă poate fi văzută la Muzeul
Naţional de Istorie a României din
Bucureşti.
Prima Constituţie a ţării, cea din
1866, ignora complet problema
suzeranităţii Imperiului Otoman asupra
Principatelor, dovedind încă de atunci
dorinţa statului român de a îşi căpăta
independenţa. O primă bătălie s-a dat
prin intermediul politicii monetare.
Această problemă avea să se
soluţioneze abia în 1867, când a fost
adoptată Legea pentru influenţarea
sistemului monetar naţional şi
pen tru fabricarea mo n edelo r
naţionale. Prin această lege, în
Principatelor Unite s -a adoptat
sistemul monetar zecimal şi metric –
al Uniunii Monetare Latine. Unitatea
monetară adoptată era leul divizat în
100 de bani.
La 22 aprilie 1867 este stabilită
moneda naţională leul, o monedă
bimetalică cu etalonul la 5 grame de
argint sau 0,3226 grame de aur şi
având 100 de diviziuni, numite bani. Un
leu echivala cu un franc francez.

HERMES CONTACT
Monedele de 5, 10 şi 20 de lei erau
din aur, iar cele de 1 şi 2 lei, precum
şi cele de 50 de bani erau din argint.
Ministrul de finanţe, Ion C. Brătianu,
a început tratativele cu Poarta pentru
ca aceasta să admită punerea efigiei
domnitorului Carol I pe monedele de
aur şi argint ce urmau a fi emise.
Tratativele nu au dat roade, dar
guvernul român a comandat monedele
de aur de 20 de lei (”pol”), fără a ţine
seama de pretenţiile Imperiului
Otoman.
Aceste monede au fost puse în
circulaţie în 1868, având efigia
domnitorului şi inscripţia ”Carol I
domnitorul românilor”. Tirajul a fost de
doar 200 de piese. Dintre acestea,
câteva zeci au fost zidite la temelia
castelului Peleş, iar altele au fost
dăruite parlamentarilor, miniştrilor,
unor diplomaţi străini, guvernului turc,
familiei Hohenzollern de la Sigmaringen
şi unor capete încoronate din Europa.
Imediat după emitere, a urmat
protestul Porţii, precum şi al AustroUngariei, care considera titulatura
domnului român periculoasă pentru
s igur an ţ a Aus tro - Ung ar ie i care
stăpânea Transilvania şi Bucovina. Sub
presiunea celor două Mari Puteri,
monedele au fost retrase în 1870,
când au fost bătute 5000 de monede
din aur şi 400.000 de argint, fără a
cuprinde însă ”semnul” menit să
evidenţieze suzeranitatea sultanului.
La 3 martie 1870, se înfiinţează la
Bucureşti Monetăria Statului, care
bate, în acelaşi an, moneda de argint
de un leu şi pe cea de aur de 20 lei. În
anii următori, sistemul monetar
românesc avea sa fie întregit cu piesa
de argint de 50 de bani (numită dupca,
în Moldova, si băncuţă, în Muntenia) şi
cele de doi si, respectiv, de cinci lei.
Primele însemne monetare de hârtie
sunt biletele ipotecare, emise conform
legii din 12 iunie 1877, cu valorile
nominale de 5 lei, 10 lei, 20 lei, 50 lei,
100 lei si 500 lei, de către Ministerul
de Finanţe, pentru a obţine fondurile
necesare susţinerii financiare a
Războiului de Independenţă.
Începând cu 1872 s-au bătut
monede de 50 de bani, 1 leu şi 2 lei
fără ca Poarta să mai protesteze.
La 1 aprilie 1880, este înfiinţată
Banca Naţională a României, fiind
singura abilitată să emită moneda de
metal şi hârtie. Ctitorul instituţiei este
Eugeniu Carada, iar primul guvernator
a fost Ion Câmpineanu, ministru de
finanţe la data întemeierii acesteia.
Constituţia de la 1881 consfinţeşte
ca monedă naţională leul românesc
care va rămâne până la începutul
Primului Război Mondial când leul se
prăbuşeşte.
Printr-o lege din 1900, s-a autorizat

şi emiterea de piese de nichel, cu
valoarea nominală de 5, 10 şi 20 bani,
bătute la monetăria Bruxelles.
În 1906, s-au bătut o serie de
monede de aur, cu valorile nominale de
12,5 lei, 20 lei, 25 lei, 50 lei şi 100
lei, aniversând cei 40 de ani de domnie
a regelui Carol I.
După Primul Război Mondial, leul
românesc intră pe panta inflaţiei din
cauza distrugerii economiei româneşti
în război şi a preschimbării banilor
străini (coroane austro-ungare, ruble
ruseşti) din teritoriile nou dobândite
precum şi a banilor de ocupaţie emişi
de armata germană. Inflaţia continuă
într-un ritm moderat în perioada
interbelică şi în cea a celui de-Al Doilea
Război Mondial.
Intrarea Armatei Roşii pe teritoriul
ţării, în 1944, aduce cu sine şi
impunerea către populaţie a acceptării
leului de ocupaţie rusesc. Obligarea
României la plata a uriaşe despăgubiri
de război duce inflaţia la rate
astronomice în 1946 şi, mai ales, în
1947. În 1946 este emisă moneda de
100.000 lei, iar la 25 iunie 1947 este
emisă bancnota de 5.000.000 lei,
acestea fiind însemnele monetare cu
cel mai mare nominal din istoria
României.
În 1947, se face denominarea, la un
raport de 1 leu nou la 20.000 lei
vechi. Reevaluarea este realizată de
regimul comunist fără vreo avertizare
prealabilă şi fără posibilitatea de a
schimba mai mult decât o sumă fixă
din moneda veche. Acest lucru a fost
făcut pentru a nu permite persoanelor
din clasa mijlocie şi cea de sus să
păstreze o mare parte din venituri
după naţionalizare pentru a le folosi la
rezistenţa împotriva colectivizării şi a
instalării definitive a comunismului în
România. La vremea introducerii
paritatea leu-dolar era de 150 de lei
pentru 1 dolar.
Interesant de menţionat că (doar) pe
bancnotele de 20 lei din această
perioadă este înscris „Ministerul
Finanţelor” (în loc de „Banca Naţională”
sau „Banca R.P.R. - Banca de stat”).
În 1952 se face reforma monetară,
la un raport de 1 leu nou = 20 lei
vechi. Spre deosebire de denominarea
precedentă, diferite rate de schimb au
fost utilizate pentru diferite modalităţi
de schimb (bani lichizi, depozite
bancare, datorii etc). Aceste parităţi
variau între 20 şi 400 de lei vechi
pentru 1 leu nou. Niciun avertisment
premergător nu a fost dat nici de data
aceasta.
În timpul regimului comunist, s-a
renunţat la standardul aurului după ce
au fost necesare ajustări drastice
pentru a preveni inflaţia în urma
Continuare în pag. a 3-a
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denominărilor. După această decizie,
leul şi-a pierdut paritatea de schimb cu
monedele străine şi între 1970 şi
1989, rata de schimb a fost stabilită
de conducere prin măsuri legislative.
Rata de schimb era utilizată de regim
pentru a calcula valoarea comerţului
către alte state. În România nu se
putea găsi valută şi nici nu putea fi
vândută persoanelor private. Posesia
sau vânzarea de valută era o faptă
penală care putea fi pedepsită cu până
la 10 ani de închisoare. Comerţul
extern era considerat parte a altui
circuit economic decât cel intern şi i se
acorda o importanţă sporită.
La 21 martie 2018 s-a dat
publicităţii Ordonanţa de Urgenţă
24/2014 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Comisiei
Naţionale de fundamentare a Planului
naţional de adoptare a monedei euro,
care a ajuns în Parlament spre
aprobare.
Conform Programului de
Convergenţă pentru perioada 20162019, Guvernul României îţi menţine
angajamentul de adoptare a monedei
euro, data concretă urmând a fi
stabilită pe baza unui calendar de
trecere la moneda euro, care va fi
finalizat până la următoarea ediţie a

programului de convergenţă.
Pentru aderarea la euro, procedura
stabilită la nivelul UE spune că trebuie
îndeplinite cinci criterii nominale de
convergenţă numite criteriile de la
Maastricht şi un criteriu juridic, potrivit
căruia trebuie compatibilizată legislaţia
de organizare şi funcţionare a Băncii
Naţionale a României cu cea a Băncii
Centrale Europene.
O altă cerinţă este continuarea
procesului de preluare şi transpunere
în legislaţia naţională a reglementărilor
comunitare (convergenţă juridică).
Euro este moneda unică adoptată
până în prezent de 19 ţări din cele 28
de state membre ale Uniunii Europene.
Pentru pregătirea trecerii la moneda
euro s-a înfiinţat, în anul 2016, prin
Hotărârea Guvernului nr.931/2016
privind înfiinţarea Comitetului
interministerial pentru trecerea la
moneda euro, un comitet
interministerial, cu largă reprezentare
instituţională, care a avut ca principale
atribuţii:
a) elaborarea Planului naţional pentru
trecerea la moneda euro şi a
calendarului acţiunilor necesare pentru
adoptarea monedei euro;
c) evaluarea legilor şi regulamentelor
în vigoare şi pregătirea de noi proiecte
de legi/regulamente pentru
introducerea monedei euro;
d) pregătirea sistemului statistic
naţional pentru actualizarea seriilor de
date;
e) asigurarea monitorizării şi
controlului implementării măsurilor

Curs CONTABIL
În perioada 16 aprilie – 14 mai 2018 se
desfăşoară o nouă serie de curs pentru
ocupaţia “CONTABIL” COD COR: 331302, curs
organizat de către Camera de Comerţ şi
Industrie Maramureş în cadrul Academiei de
Management pentru IMM-uri.
Acest curs este adresat administratorilor
întreprinderilor mici şi mijlocii, titularilor de
PFA, II sau IF, angajaţilor operatorilor economici care doresc să
se iniţieze sau să-şi perfecţioneze cunoştinţele în domeniul
contabilităţii, astfel la invitaţia CCI Maramureş au răspuns un
număr de 10 persoane.
Tematica abordată în cadrul acestui curs este: *Contabilitatea
societăţilor comerciale - aspecte generale. Documente de
evienţă contabilă – întocmirea, completarea şi înregistrarea
documentelor primare; *Conţinutul economic şi funcţia contabilă
a conturilor; *Registrele contabile – completare, analiză şi
interpretare; *Balanţa de verificare – intocmire, conţinutul şi
funcţiile acesteia; *Evaluarea patrimonială – obiectivul şi
principiile evaluării; Bilanţul contabil – conţinutul economic şi
juridic; *Întocmirea şi transmiterea documentelor specifice;
*Utilizarea calculatorului şi a progamelor informatice specializate
în domeniul contabilităţii.
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stabilite în Planul naţional pentru
trecerea la moneda euro;
Procesul de pregătire a trecerii la
moneda euro este unul complex şi la
fel de important ca aderarea la
Uniunea Europeană.
În vederea îndeplinirii angajamentului
asumat şi a finalizării unui calendar de
trecere la moneda euro, care să
sigure convergenţa reală a economiei
româneşti actul normativ prevede
următoarele: înfiinţarea Comisiei
Naţionale de fundamentare a Planului
naţional de adoptare a monedei euro
formată din: reprezentanţi ai Consiliului
de Programare Economică;
reprezentanţi ai Academiei Române;
reprezentant desemnat de fiecare
partid politic parlamentar;
re pr e z e n ta nţ i a i Ad m i n is tr aţ ie i
Prezidenţiale; reprezentant al
confederaţiilor patronale şi sindicale
reprezentative la nivel naţional;
ministrul finanţelor publice; ministrul
delegat pentru afaceri europene;
reprezentant al Băncii Naţionale a
României şi Preşedintele Autorităţii de
Supraveghere Financiară; personalităţi
ale ştiinţei, culturii şi vieţii academice
universitare; reprezentanţi ai
organizaţiilor neguvernamentale şi ai
societăţii civile cu experienţă în
domeniul economic; reprezentant al
structurilor asociative a consiliilor
judeţene, municipiilor, oraşelor şi
comunelor; preşedintele Institutului
Naţional de Statistică; - preşedintele
Comisiei Naţionale de Prognoză.

În urma examenului final, absolvenţii vor
obţine
următoarele
competenţe:
*Întocmirea/completarea
documentelor
primare;
*Contarea
operaţiunilor
patrimoniale; *Efectuarea de calcule
specifice;
*Completarea
registrelor
contabile;
*Întocmirea
balanţei
de
verificare;
*Evaluarea
patrimonială;
*Întocmirea
bilanţului
contabil;
*Transmiterea documentelor specifice.
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Curs ARHIVAR
În perioada 17 aprilie – 16 mai a.c. se desfăşoară o nouă
serie de curs „ARHIVAR” - COD COR 441501, cu o durată totală
de 120 ore, din care 40 ore pregătire teoretică şi 80 ore
pregătire practică. Pregătirea practică constă în întocmirea unui
nomenclator arhivistic, a unei lucrări de selecţionare, a unui
registru de evidenţă curentă, a ghidurilor de raft şi 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 şi la operatori
economici şi doresc să-şi actualizeze cunoştinţele, precum şi
persoanele care doresc să-şi dezvolte abilităţi în acest domeniu.
La invitaţia CCI Maramureş au răspuns un număr de 14
persoane.
În cadrul cursului sunt abordate următoarele tematici:
terminologia şi legislaţia arhivistică, înregistrarea documentelor şi

constituirea dosarelor, întocmirea nomenclatorului arhivistic,
gestionarea fondului documentar, prelucrarea documentelor,
utilizarea informaţiilor din documente, conservarea arhivei în
depozit.

Implicarea Camerelor de Comerţ în organizarea învătământului dual
Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 94/2014 a fost introdusă posibilitatea de
organizare a învăţământului profesional în
sistem dual, după învăţământul obligatoriu
(începând cu vârsta de 16 ani), desfăşurat pe
baza unui contract de muncă.
Învăţământul dual reprezintă o alternativă
a formării profesionale pentru absolvenţii de
gimnaziu, iar contractul pe care elevul îl
încheie cu operatorul este un contract de
pregătire practică. Acst tip de învăţământ
combină învăţarea la locul de muncă într-o
companie cu educaţia şi formarea
profesională într-o unitate de învăţământ, cu
scopul de a obţine o calificare profesională,
concomitent cu oferirea posibilităţii
continuării studiilor, facilitând accesul
absolvenţilor, după finalizarea studiilor, la
un loc pe piaţa forţei de muncă.
Legea 82 / 2018 pentru aprobarea
Ordonanţei de Urgenţă nr. 81 / 2016 privind
modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr. 1 / 2011 aduce o serie de
modificări şi completări prevederilor legale
privind învăţământul dual din România.
Astfel potrivit legii mai sus amintite
învăţământul dual este o formă de
organizare a învăţământului profesional şi
tehnic care se desfăşoară pe bază de
contract şi are următoarele caracteristici:
a) este organizat, într-un cadru unitar, de
către unităţile de învăţământ la solicitarea
operatorilor economici sau a structurilor
asociative interesate, cum ar fi camere de
comerţ, asociaţii patronale de ramură,
clustere în calitate de potenţiali angajatori şi
parteneri de practică;

b) asigură o rută alternativă de educaţie
şi formare profesională, organizată pe bază
de parteneriat şi conform unor contracte
individuale de pregătire practică încheiate
cu operatorii economici care asumă ca
responsabilitate
principală
pregătirea
practică a elevilor;
c) operatorii economici asigură pregătirea
practică a elevilor, bursă, cel puţin la nivelul
celei acordate din fonduri publice pentru
învăţământul profesional, şi alte cheltuieli
pentru formarea de calitate a elevilor;
d) se bazează pe un parteneriat extins,
asigurând colaborarea dintre unităţile de
învăţământ partenere, autorităţile publice
centrale şi locale şi mediul economic şi
asociativ.
Organizarea şi funcţionarea învăţământului
dual, accesul în învăţământul dual, durata şi
conţinutul programelor de pregătire
profesională, modul de organizare şi
desfăşurare a examenului de certificare a
calificării
sunt
reglementate
prin
metodologii specifice, propuse de Centrul
Naţional de Dezvoltare a Învăţământului
Profesional şi Tehnic, aprobate prin ordin al
ministrului educaţiei naţionale, în urma
consultării reprezentanţilor operatorilor
economici şi a altor structuri reprezentative
ale mediului economic interesate.
Unităţile de învăţământ de stat în care se
organizează învăţământ profesional sunt
stabilite de inspectoratele şcolare, cu
consultarea autorităţilor administraţiei
publice locale, a comitetelor locale de
dezvoltare a parteneriatului social, având în
vedere tendinţele de dezvoltare socială şi

economică precizate în documentele
strategice regionale, judeţene şi locale
privind învăţământul profesional, precum şi
la solicitările operatorilor economici şi ale
structurilor asociative interesate în
formarea profesională prin învăţământul
profesional.
Operatorii economici care încheie
contract de parteneriat cu unităţile de
învăţământ care desfăşoară învăţământ
profesional
şi
tehnic,
potrivit
reglementărilor legale din domeniul
educaţiei naţionale, beneficiază de facilităţi
la plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor
datorate bugetului de stat, bugetului
asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor
speciale sau bugetelor locale, potrivit
prevederilor legale.
Dispoziţiile Legii 82 / 2018 (forma
publicată în Monitorul Oficial 299/
03.04.2018) menţionează, cu titlu de
exemplu pentru definirea sintagmei structuri
asociative interesate, camerele de comerţ.
Conform acestui act normativ, structurile
asociative interesate (inclusiv camerele de
comerţ) :
• pot solicita unităţilor de învăţământ
organizarea învăţământului dual (art.
unic pct. 2 şi pct. 5);
• pot fi parte a contractului de parteneriat
încheiat cu unitatea de învăţământ şi
unitatea administrativ - teritorială (art.
unic pct. 3);
• pot participa la consultarea prealabilă
asupra Contractului – cadru de
parteneriat (art. unic, pct. 9).
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“Start Up Plus în Nord-Vest”
Asociaţia “Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială” în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agricole
şi Medicină Veterinară Cluj, Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud, Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş,
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Satu-Mare şi Centrul pentru Politici Publice implementează proiectul Start Up Plus
în Nord-Vest, contract POCU/82/3/7/103946, proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa
Prioritară: Locuri de muncă pentru toţi, Operaţiunea: Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol
din zona urbană.
Obiectivul proiectului este creşterea ocupării în regiunea Nord-Vest (judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, SatuMare şi Sălaj) prin susţinerea înfiinţării şi dezvoltării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană. Valoarea totala a
proiectului: 18.635.695 lei, din care cofinanţare UE în valoare de 15.779.946,78 lei. În urma implementării proiectului vor
rezulta:
• Minim 126 noi locuri de muncă create
• 63 IMM-uri finanţate cu max. 178.000 lei fiecare
• Cel puţin 550 persoane (angajaţi | inactivi | şomeri) vor beneficia de sprijin pentru dezvoltarea competenţelor
antreprenoriale
Proiectul va fi implementat în perioada 14 martie 2018 – 13 martie 2021.
În data de 24 aprilie 2018, la Cluj-Napoca, la USAMV - Sala de conferinţe a Institutului de Biodiversitate, a avut loc Conferinţa
de lansare a proiectului Start Up Plus în Nord-Vest.
La acest eveniment au participat din partea CCI Maramureş coordonatorul de proiect - dl Florentin Tuş, ofiţerul financiar - dna
Diana Cheţa şi expertul recrutare grup ţintă - dna Eugenia Sălăjanu.
Evenimentul de lansare a proiectului a fost urmat de o dezbatere interactivă la care au participat pe de o parte studenţi,
cadre didactice şi alte persoane interesate şi pe de altă parte reprezentanţi ai mediului de afaceri din Cluj şi reprezentanţii
partenerilor din proiect.
Ne gasiti pe Internet la adresa: startup.prois-nv.ro sau pe pagina de Facebook la adresa: fb.me/pocu103946
Sediul central al proiectului: Cluj-Napoca, str. Horea nr. 18-20, ap. 4, tel: 0264-413091, e-mail: pocu103946@prois-nv.ro
Persoană de contact: Cristian Baldea - tel 0786-221426, cristian.baldea@prois-nv.ro.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi unul din partenerii în proiect.
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DIN 25 MAI 2018 NOI REGULI IN DOMENIUL PRELUCRĂRII DATELOR
CU CARACTER PERSONAL APARŢINÂND PERSOANELOR FIZICE
Regulamentul General de Protecţia Datelor (UE)
2016/679 (GDPR) care a intrat în vigoare in data
de 25 mai 2018 impune un set unic de reguli în
materia protecţiei datelor cu caracter personal,
înlocuind Directiva 95/46/CE şi, implicit,
prevederile Legii nr. 677/2001, având
aplicabilitate directă în statele membre ale
Uniunii Europene.
Regulamentul accentuează responsabilitatea
operatorilor care prelucrează date personale,
simplificând, în acelaşi timp, formalităţile
administrative pe care aceştia trebuie să le
parcurgă.
Domeniul de aplicare
GDPR se aplică prelucrării datelor cu caracter
personal, efectuată total sau parţial prin mijloace
automatizate, precum şi prelucrării prin alte
mijloace decât cele automatizate a datelor cu
caracter personal care fac parte dintr-un sistem de
evidentă a datelor sau care sunt destinate să facă
parte dintr-un sistem de evidentă a datelor.
Regulamentul nu se aplică prelucrării datelor
cu caracter personal :
• În ceea ce priveşte activităţile care nu intră
sub incidenţa legislaţiei UE (de exemplu,
activităţi privind securitatea naţională);
• În ceea ce priveşte politica externă şi de
securitate comună a UE;
• De către autorităţile competente în scopul
prevenirii, investigării, detectării sau urmăririi
penale a infracţiunilor şi a aspectelor asociate;
• De către instituţiile UE, în cazul în care se va
aplica Regulamentul 45/2001 / CE în locul GDPR.
Prezentul regulament este necesar să fie
actualizat pentru a asigura coerenţa cu GDPR;
• De către o persoană fizică, ca parte a unei
“persoane pur personale sau de uz casnic.
Cea mai mare schimbare în ceea ce priveşte
confidenţialitatea se referă la competenţa extinsă
a GDPR, deoarece se aplică tuturor societăţilor
care prelucrează datele cu caracter personal ale
persoanelor vizate care locuiesc în Uniune,
indiferent de locaţia companiei.
Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter
personal?
Potrivit GDPR "prelucrare" înseamnă orice
operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra
datelor cu caracter personal sau asupra seturilor
de date cu caracter personal, cu sau fără

utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi
colectarea, înregistrarea, organizarea,
structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea,
extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea
prin transmitere, diseminarea sau punerea la
dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau
combinarea, restricţionarea, ştergerea sau
distrugerea.
Legalitatea prelucrării datelor cu caracter
personal
Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura
în care se aplică cel puţin una dintre următoarele
condiţii:
a) persoana vizată şi-a dat consimţământul
pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal
pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b) prelucrarea este necesară pentru executarea
unui contract la care persoana vizată este parte
sau pentru a face demersuri la cererea persoanei
vizate înainte de încheierea unui contract;
c) prelucrarea este necesară în vederea
îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine
operatorului;
d) prelucrarea este necesară pentru a proteja
interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei
persoane fizice;
e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea
unei sarcini care serveşte unui interes public sau
care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu
care este investit operatorul;
f) prelucrarea este necesară în scopul
intereselor legitime urmărite de operator sau de
o parte terţă, cu excepţia cazului în care
prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile
fundamentale ale persoanei vizate, care necesită
protejarea datelor cu caracter personal, în special
atunci când persoana vizata este un copil.
Care sunt obligaţiile operatorilor de date cu
caracter personal (companii, instituţii,
organizaţii)?
Operatorul (compania, organizaţia, ONG-ul,
instituţia de stat, autoritatea etc) trebuie sa
asigure protecţia datelor din momentul conceperii
bazei de date si colectării, pana in faza
prelucrării si ulterior acesteia.
Operatorul de date cu caracter personal trebuie
sa asigure gestionarea securităţii fluxului de date
in alte state din afara Uniunii Europene
De asemenea operatorul este obligat sa tina

evidente temeinice ale prelucrării care sa includă:
informaţii de contact ale operatorului si
responsabilului desemnat, scopul prelucrării,
descrierea categoriilor de persoane vizate si a
categoriilor de date cu caracter personal,
categoriile de persoane vizate, eventuale
termene limita de ştergere a datelor cu caracter
personal (unde se aplica), eventuale masuri
tehnice care au fost luate pentru securizarea
datelor cu caracter personal (tehnice si
organizatorice)
Operatorul este obligat şi sa tina evidente ale
activităţilor întreprinse pentru prelucrare
începând de la numele operatorului si a persoanei
responsabile, continuând cu categorii de activităţi
desfăşurate in numele fiecărui operator,
transferuri de date către tari sau organizaţii
internaţionale
Când este cazul, operatorul trebuie sa certifice
securizarea datelor cu caracter personal şi e
responsabil de arhivarea electronica evidentelor
Tot operatorul este obligat sa interacţioneze cu
autorităţile pentru a pune evidenta acestor date
la dispoziţia autorităţilor, eventual sa notifice
autorităţile (si cu persoana vizata) când are loc
încălcarea securităţii datelor.
Consimţământ
Condiţiile de acordare a consimţământului au
fost întărite, iar companiile nu vor mai putea
folosi termene şi condiţii lizibile lungi, legale,
deoarece solicitarea de consimţământ trebuie
furnizată într-o formă inteligibilă şi uşor
accesibilă, cu scopul de prelucrare a datelor
ataşată acest consimţământ. Consimţământul
trebuie să fie clar şi deosebit de alte chestiuni şi
să fie furnizat într-o formă inteligibilă şi uşor
accesibilă, folosind un limbaj clar şi clar.
In cazul unei declaraţii care se refera si la alte
aspecte, cererea privind obţinerea
consimţământului trebuie sa fie prezentata
distinct, într-o maniera inteligibila, accesibila,
utilizat un limbaj clar si simplu;
Regulamentul prevede in mod expres ca
operatorul trebuie sa fie capabil sa dovedească
obţinerea consimţământului persoanei vizate.
Drepturile persoanei vizate
Prevederile Regulamentului consolidează
Continuare în pag. a 7-a
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drepturile garantate persoanelor vizate (persoanele ale căror date sunt
prelucrate). Astfel, pe lângă dreptul la informare, dreptul de acces de date,
dreptul de intervenţie asupra datelor / la rectificare şi opoziţie
reglementat deja de legislaţia anterioară GDPR prevede noi drepturi ale
persoanei vizate: dreptul la ştergere datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul
la restricţionarea prelucrării datelor precum şi dreptul la portabilitatea
datelor.
Dreptul de a fi uitat cu aplicabilitate în mediul on-line este consacrat
expres.
Dreptul de a fi uitat - persoanele fizice pot cere ştergerea datelor
personale dacă acestea au fost prelucrate ilegal, fără consimţământul
acestora sau dacă datele nu mai sunt necesare scopului în care au fost
prelucrate iniţial.
În cazul dreptului de a fi uitat, a fost avută în vedere în special
prelucrarea datelor în mediul on-line.
Dreptul de a fi uitat nu este unul absolut – vor fi analizate întotdeauna
circumstanţele specifice fiecărui caz în parte. Regulamentul permite
păstrarea în continuare a datelor cu caracter personal în cazul în care
aceasta este necesară pentru respectarea libertăţii de exprimare şi a
dreptului la informare, pentru respectarea unei obligaţii legale, pentru
îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă
din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul, din
motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în scopuri de
arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori
în scopuri statistice sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui
drept în instanţă.
Portabilitatea datelor reprezintă posibilitatea persoanelor vizate de a
cere să se transmită datele la un alt operator sau de a primi datele
personale care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului.
Operatorul de date trebuie să ofere datele într-un format structurat,
utilizat în mod curent, prelucrabil automat şi interoperabil, tocmai pentru
ca şi un alt operator de date să le poată prelucra ulterior.
Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil în măsura în care
persoana vizată a oferit operatorului datele personale, iar acesta le
prelucrează în baza consimţământului sau în executarea unui contract.
Nu se va putea exercita dreptul la portabilitatea datelor în cazul
operatorilor de date care prelucrează datele persoanelor fizice în cadrul
exercitării funcţiilor lor publice, în cazul în care prelucrarea este necesară
în vederea respectării unei obligaţii legale căreia îi este supus operatorul
ori în cazul îndeplinirii unei sarcini care serveşte unui interes public sau
care rezultă din exercitarea unei autorităţi publice cu care este învestit
operatorul de date.
În exercitarea dreptului la portabilitatea datelor, nu trebuie aduse
atingeri drepturilor şi libertăţilor altor persoane – spre exemplu cazul unui
set de date care priveşte mai multe persoane sau dreptul altei persoane de
a obţine ştergerea datelor care o privesc.
Atunci când se exercită dreptul la portabilitatea datelor, operatorul de
date poate transmite datele personale direct altui operator de date ales de
persoana vizată.

Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului
restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele
cazuri:
a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioada care îi
permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
b) prelucrarea este ilegala, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor
cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul
prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea
sau apărarea unui drept în instanţă; sau
d) persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care
se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor
ale persoanei vizate.
În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată conform prevederilor
anterioare, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să
fie prelucrate numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru
protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de
interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.
Dreptul la informare este extins, în sensul că persoanele vizate pot obţine
de la operatorul de date informaţii mai clare şi cuprinzătoare cu privire la
scopul şi temeiul legal în care se prelucrează datele personale, perioada de
stocare a acestora şi drepturile de care beneficiază.
Sancţiuni
Prin Regulament sunt stabilite sancţiuni severe - până la 10 –20 milioane
de euro sau între 2% şi 4% din cifra de afaceri la nivel internaţional, pentru
operatorii din sectorul privat.
Regulamentul stabileşte criterii clare de individualizare a sancţiuni – vor
fi avute în vedere în mod corespunzător natura, gravitatea şi durata
încălcării, caracterul deliberat al încălcării, acţiunile întreprinse pentru a
reduce prejudiciul cauzat, gradul de răspundere sau orice încălcări anterioare
relevante, modul în care încălcarea a fost adusă la cunoştinţa autorităţii de
supraveghere, conformitatea cu măsurile adoptate împotriva operatorului
sau a persoaneiîmputernicite de operator, aderarea la un cod de conduită şi
orice alt factor agravant sau atenuant.
Fiecare stat membru poate prevedea norme prin care să se stabilească
dacă şi în ce măsură pot fi impuse amenzi autorităţilor publice.
Efectele aplicării GDPR-ului în România
• eliminarea formalismului - nu mai este necesară notificarea Autorităţii
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
• responsabilizarea operatorilor de date prin obligaţiile de a asigura
respectarea dispoziţiilor GDPR-ului prin intermediul persoanelor desemnate,
iar în cazurile speciale, numirea unui ofiţer de date personale;
• în cazul transferului de date în străinătate – nu mai este necesară
obţinerea autorizaţiei de transfer, însă se impune depunerea documentaţiei
necesare (a contractului cu clauze standard, BCR);
• operatorul este obligat să asigure îndeplinirea obligaţiilor privind
informarea clară şi neechivocă a subiecţilor de la care se prelucrează datele
şi să obţină consimţământul acestora în vederea utilizării datelor.
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C.C.I. Maramureş - Busola dumneavoastră în afaceri !

Oportunităţi de afaceri pe
piaţa ucraineană
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
Relaţii, informaţii suplimentare: Camera de Comerţ şi
Industrie Maramureş - 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 0262225794.

Acte normative publicate în
Monitorul Oficial
 LEGE nr. 81 din 30 martie 2018
privind reglementarea activităţii de
telemuncă (MO nr. 296 din 2 aprilie 2018)
 LEGE nr. 82 din 30 martie 2018
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea
şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.
1/2011 (MO nr. 299 din 3 aprilie 2018)
 LEGE nr. 87 din 4 aprilie 2018 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare
a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
(MO nr. 311 din 10 aprilie 2018)
 LEGE nr. 86 din 4 aprilie 2018 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.
52/2011 privind exercitarea unor activităţi
cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
(MO nr. 313 din 10 aprilie 2018)
 LEGE nr. 88 din 4 aprilie 2018 privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul
muncii (MO nr. 315 din 10 aprilie 2018)
 ORDIN nr. 1.003 din 4 aprilie 2018

hermes
CONTACT

pentru aprobarea Procedurii privind
procesarea formularelor 230 "Cerere privind
destinaţia sumei reprezentând până la 2%
din impozitul anual pe veniturile din salarii
şi din pensii" (MO nr. 316 din 11 aprilie
2018)
 HOTĂRÂRE nr. 4 din 29 martie 2018
privind aprobarea publicării Registrului
consultanţilor fiscali şi al societăţilor de
consultanţă fiscală în Monitorul Oficial al
României, Partea I (MO nr. 329 din 16
aprilie 2018)
 HOTĂRÂRE nr. 191 din 4 aprilie 2018
pentru aprobarea Strategiei naţionale în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
pentru perioada 2018-2020 (MO nr. 331 din
16 aprilie 2018)
 ORDIN nr. 4.494 din 11 aprilie 2018
privind aprobarea Listei cuprinzând
indicativele de referinţă ale standardelor
române care transpun standarde europene
armonizate din domeniul produselor
pentru construcţii (MO nr. 338 din 18
aprilie 2018)

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 22 martie 2018
privind aprobarea publicării Tabloului
executorilor judecătoreşti pe anul 2018
(MO nr. 350 din 23 aprilie 2018)
 ORDIN nr. 550 din 29 martie 2018
pentru modificarea şi completarea
Ordinului ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale şi al ministrului
dezvoltării regionale şi administraţiei
publice nr. 20/208/2015 privind punerea în
aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din
Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor
măsuri de reglementare a pieţei produselor
din sectorul agricol (MO nr. 351 din 23
aprilie 2018)
 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 31
din 18 aprilie 2018 privind modificarea şi
completarea Legii cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (MO nr.
353 din 23 aprilie 2018)
 ORDIN nr. 590 din 23 aprilie 2018
pentru aprobarea modelului de contract de
vânzare a cerealelor (MO nr. 354 din 24
aprilie 2018)

Director al COLEGIULUI REDACŢIONAL: ing. GHEORGHE MARCAª
SEDIUL REDACŢIEI: C.C.I. Maramureş, Bd.Unirii nr. 16, 430232 Baia Mare.
Tel.: 40-262-221510, 40-362-405303, 40-728-233908; fax: 40-262-225794;
e-mail: cci_mm@ccimm.ro, www.ccimm.ro, www.proafaceri.ro
Tehnoredactare computerizată: EUGENIA SĂLĂJANU
ISSN 1221-0455

