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Prin plecarea Registrului Comerţului,
Camerele au fost obligate să treacă la
restructurarea și dezvoltarea activităţilor
conferite de DL 139/1990, astfel că în scurt
timp și-au reluat sarcinile și rolul care în mod
natural le reveneau în legătură cu funcţionarea
mediului de afaceri.

Astfel, ne-am continuat și dezvoltat
activităţile ce rezultau din programele și din
statutele proprii din care reţin:

-organizarea de târguri, expoziţii, misiuni
economice, saloane, forumuri de afaceri, acţiuni
de parteneriat economic în plan local, regional,
naţional și internaţional, acţiuni la care au
participat de-a lungul a două decenii sute și
mii de oameni de afaceri, ca actori principali
sau consumatori de evenimente

-organizarea de cursuri de formare
profesională de iniţiere, calificare specializare
și perfecţionare, singure sau în colaborare cu
mediul investitor, în care mii de cursanţi au
absolvit aceste forme de învăţământ, obţinând
diplome sau atestate a noilor profesii obţinute

-organizarea unui sistem informaţional de
afaceri propriu, funcţional, dispunând de o bază
de date cu informaţii utile la nivel local, naţional
și internaţional

- organizarea activităţilor de soluţionare prin
arbitraj comercial a litigiilor comerciale și
civile interne sau internaţionale, în condiţiile
Codului de procedură civilă, de legile speciale
în domeniul arbitrajului comercial și a
convenţiilor internaţionale la care ţara noastră
este parte

-organizarea și desfășurarea activităţilor de
asistenţă și consultanţă pentru oamenii de
afaceri prin îndrumarea și informarea privind
formalităţile legale pentru constituirea și
modificarea actelor constitutive a societăţilor
comerciale, pregătirea documentaţiei în
vederea înregistrării la RC, tehnoredactarea
actului constitutiv și a statutelor de firmă, a
altor acte supuse obligaţiei de înregistrare la
RC, inclusiv obţinerea avizelor/autorizaţiilor de

20 de ani În conformitate cu ordinul Autorităţii
Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei (ANRE), nr. 90 din
19.11.2009, art. 17, Camera de
Comerţ și Industrie Maramureș
organizează
CURS DE PREGĂTIRE TEORETICĂ

ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII
ELECTRICIENILOR

(GRADUL I, II ȘI III),
curs autorizat de către Autoritatea

Naţională de Reglementare în
Domeniul Energiei.

In perioada 19 iunie - 04 iulie
2010, s-a desfășurat prima serie de
curs de acest fel în Maramureș, cu
un număr de 24 de cursanţi de la două
societăţi comerciale: PLIMOB SA și
SIGSTRAT SA. La sol ic itarea
societăţilor comerciale, cursul s-a
desfășurat la sediul SC PLIMOB SA,
Sighetu Marmaţiei.

Cursurile au fost susţinute de
formatori, specialiști în domeniu,
avizaţi de către Autoritatea Naţională
de Reglementare în Domeniul
Energiei.

Durata cursului: 6 zile (36 ore) timp
de 3 săptămâni, acestea s-au ţinut în
zilele de sâmbătă și duminică.

Tematica cursului:
·Cunoștinţe fundamentale de

electrotehnică;

· Noţiuni despre măsurări electrice
și aparate de măsură;

· Noţiuni despre motoare
electrice, transformatoare de putere
și de măsură;

· Noţiuni despre factorul de putere
și modalităţi de îmbunătăţire;

· Determinarea secţiuni i
conductoarelor;

· Curenţi de scurtcircuit.
Dimensionare și alegere aparataj de
comutaţie;

· Legislaţie și Normative tehnice
conform tematicii ANRE.

Programa cursului este realizată
pentru respectarea tematicii și a
bibliografiei în vederea organizării de
cursuri de pregătire teoretică pentru
candidaţii la examenul de autorizare
a electricienilor, în conformitate cu
art.17, al iniatul 2 și 3, din
Regulamentul pentru autorizarea
electricienilor care proiectează,
execută, verif ică și exploatează
instalaţiile electrice din sistemul
energetic, aprobat prin Ordinul
președintelui ANRE nr.90/2009.

La finalul cursului absolvenţii au
primit un certificat de absolvire.
Acest certificat va face parte din
dosarul pentru înscriere la examenul
de autorizare a electricienilor (Ordin
ANRE nr.90/2009, art. 18).

Curs de pregătire teoretică în

vederea autorizării electricienilor
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funcţionare, a datei certe pentru documentaţia
supusă înregistrării.

În afară serviciilor de mai sus Camera noastră,
ca și întregul sistem, a dezvoltat și alte servicii
specifice unei economii de piaţă oferite atât
membrilor noștri cât și celorlalţi oameni de afaceri.
În prezent CCI Maramureș oferă și organizează 177
de activităţi și servicii din care amintesc:

-servicii privind operaţiuni comerciale și furnizare
de informaţii comerciale

-promovarea produselor sau serviciilor firmelor
-servicii de consultanţă privitoare la finanţările

europene
-terminal al Bursei Române de Mărfuri
-servicii rezultate din legi specifice transferate

de la instituţiile statului la Camerele de Comerţ
-înscrieri în Arhiva Electronică de Garanţii Reale

Mobiliare
-servicii de informare și comercializare de

standarde europene și naţionale prin Centrul Zonal
de Informare

Ca să putem deveni o instituţie utilă și necesară
societăţilor comerciale și economiei judeţului și a
României, încă din primele zile ale existenţei
noastre ne-am preocupat să ne construim o bază
logistică care să ne permită să ne realizăm
obiectivele și atribuţiile conferite de lege.

O prevedere importantă a DL a fost aceea că
se recunoștea calitatea de moștenitori și
continuatori ai Sistemului Cameral desfiinţat în
1949 de regimul comunist. Această prevedere
permitea Camerelor nou reînfiinţate să aibă un
trecut, o tradiţie, locaţii patrimoniale. Multe
dintre aceste proprietăţi au acum alţi proprietari,
alte destinaţii și folosinţe.

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș nu a
putut benefica de această prevedere din cauză că în
perioada 1850, anul în care ia fiinţă Sistemul Cameral
în Imperiul Austro – Ungar, implicit din Transilvania
și Banat și până în 1949, anul desfiinţării sistemului
cameral în România, judeţul Maramureș nu a avut
constituită legal instituţia – Cameră de Comerţ și
Industrie.

În perioada 1850-1925, Maramureșul era condus
din punct de vedere cameral de CCI din Debreczen.
Din 1925-1929, după intrarea în vigoare a Legii
Camerelor de Comerţ și Industrie din România,
judeţul Maramureș și Satu Mare ţineau teritorial de
CCI Bihor.

Această situaţie anormală se datora faptului că,
comercianţii din cele două judeţe, organele publice
implicate în administrarea Camerelor nu se
înţelegeau pe plan local cum să asigure organizarea
și conducerea Camerei. Aceste neînţelegeri au
condus la luarea unor hotărâri de către guvernele
din acea perioada, de a aronda Maramureșul și
Satu Mare la Bihor pentru o perioada de timp limitat.

Astfel, în perioada 1929-1949 în judeţul
Maramureș organele abilitate cu constituirea CCI
Maramureș nu au reușit să ajungă la o înţelegere,
pe plan local să creeze condiţiile de funcţionare a
Camerei Maramureș. Maramureșul „a fost lipit” la
CCI  Satu Mare din 1929 până în 1949 când prin
Decretul MAN nr. 47 a fost desfiinţat sistemul
Cameral din România.

De aceea, în judeţul nostru, nu putem
vorbi, în 1990, de Renașterea Camerei de
Comerţ și Industrie Maramureș .  Sub
denumirea de CCI Maramureș apare pentru prima
dată ca instituţie în profil teritorial, începând cu DL
139/1990. De aceea CCI a judeţului Maramureș, nu
a avut nici trecut, nici tradiţie, nu a avut ce moșteni.
Nimic. Administrativ - teritorial, judeţul Maramureș
al anului 1990 nu mai avea decât jumătate din
fostul judeţ al anilor interbelici, extinzându-se spre
vest, peste Munţii Gutâi, prin dezlipirea
administrativă a zonei Baia Mare și a altor localităţi
din judeţul Satu Mare, o dată cu înfiinţarea regiunii
administrativ – teritoriale – Baia Mare.

Plecând de la această realitate că nu avem
speranţa moșteniri unor imobile, am luat decizia să
ne construim un spaţiu propriu, mai ales că nu se
întrevedeau intenţii din partea organelor
administrative publice locale și judeţene de a ne
ajuta cu o locaţie adecvată scopului și importanţei
instituţiei noastre.

Neprimind ajutor nici din partea guvernului,
ajutoare financiare, am găsit o altă cale legală de a
ne construi un sediu propriu, prin constituirea unei
Societăţi Comerciale pe acţiuni (SA) în care acţionar
majoritar să fie CCI Maramureș.

Aceasta a fost decizia colegiului de conducere
al Camerei. Ca urmare în 30.03.1992 la iniţiativă
membrilor fondatori, a avut loc Adunarea Generală
de Constituire a SC HERMES CONTACT SA Baia
Mare, care avea ca obiect principal de activitate
administrarea imobilului, clădirea de P+8 etaje, ca
sediul al CCI Maramureș și al Centrului de Afaceri
„Hermes Contact”. Președintele – director general
al Societăţii era, prin statut, vicepreședinte al CCI
Maramureș, iar ca acţionar majoritar, era stipulat
în contractul de societate, CCI Maramureș, care
deţinea la constituire minimum 20% din capitalul
social al societăţii.

În 03 iunie 1993 sediul CCI Maramureș a devenit
pentru totdeauna spaţiul din clădirea Centrului de
Afaceri „Hermes Contact”, administrat de
proprietarul clădirii SC HERMES CONTACT SA Baia
Mare. De la această dată putem vorbi de existenţa
fizică și funcţională, într-o locaţie stabilă a CCI din
judeţul Maramureș. Avem un domiciliu, avem o
firmă, avem mijloace de comunicare, aveam
elementele de identificare necesare pentru a exista.

După ce ne-am asigurat domiciliul stabil al
existenţei și funcţionării Camerei, Colegiul de
Conducere și-a pus problema asigurării unui spaţiu,
la fel de stabil, a unui Centru de Instruire și Marketing
(CIM) care să ne permită să asigurăm săli de
instruire și săli pentru organizarea de târguri și
expoziţii, dar și alte activităţi de promovare și
prezentare a produselor și serviciilor mediului de
afaceri și nu numai, ci și a altor activităţi social –
culturale, închirieri de săli de conferinţă etc.

Pentru realizarea acestui obiectiv am apelat la
un ajutor guvernamental nerambursabil pe care l-
am primit în urma unui proiect de finanţare și care
ne asigurau numai 18% din  fondurile necesare
pentru punerea în funcţiune a CIM. Astfel, în
septembrie 2001 a fost pus în funcţiune CIM prin
sfinţirea locaţiei care a devenit un centru modern al
municipiului Baia Mare, dotat cu 2 săli de
conferinţă, echipate cu instalaţii de comunicare și
translaţie simultană, ecrane și videoproiectoare,
aer condiţionat, ș.a. De asemenea, în urma încheierii
unei convenţii de parteneriat cu Grupul Școlar Tehnic

„Anghel Saligny” am organizat un spaţiu
expoziţional de 1600 mp care ne-a permis să
organizăm târgurile și expoziţiile din programul
nostru anual.

Tot în acest centru se ţin cursurile de pregătire
profesională organizate de Cameră sau în parteneriat
cu instituţiile specializate din ţară, cu universităţile,
dintre care se detașează Universitatea Babeș Bolyai
Cluj Napoca. Cu această universitate am organizat
cursurile de masterat în domeniile Managementul
Dezvoltării afacerilor și Bănci și Pieţe de capital.

Înfiinţarea în anul 1994 a SC CHAMBER’S
SERVICES SRL în care acţionar unic este CCI
Maramureș, Colegiul Camerei a urmărit să asigure
și alte servicii cum au fost serviciile tipografice,
de tehnoredactare, materiale de promovare, ștampile
etc. pentru CCI Maramureș și pentru IMM din judeţ.
Cu o dotare adecvată unor lucrări de serii mici sau
unicate SC Chamber’s Services SRL a reușit să
asigure cerinţele unei nișe de piaţă, la un nivel
tehnic și de calificare ridicată. Această dotare s-a
realizat atât prin efortul propriu financiar cât și prin
obţinerea unor fonduri de finanţare nerambursabile
obţinute din finanţări europene.

Ar mai fi multe de scris și prezentat din activităţile
celor 20 de ani de existenţă. Toate aceste activităţi,
obiective, împliniri, succese și/sau insuccese vor
fi redate și publicate într-o „Carta Alba” a CCI
Maramureș și care va fi lansată în luna septembrie
a.c.

Astfel, putem să afirmăm cu toată
responsabilitatea că antetul aniversar „Împreună
pentru afacerea Dvs. Camera de Comerţ
și Industrie Maramureș -  Busola Dvs. în
afaceri”. a fost și rămâne de actualitate. Ce a
însemnat și înseamnă acest antet în prezent și
viitor pentru noi și pentru mediul de afaceri?!

 Cel mai complet și mai complex răspuns la
această întrebare îl dă următorul citat extras din
Carta Europeană a Camerelor de Comerţ și Industrie:

„Camerele Europene de Comerţ și Industrie sunt
instituţii care își au originea în primele bresle
comerciale. Datorită dezvoltării unice a structurii
și a istoricului lor, Camerele de Comerţ și Industrie
reprezintă astăzi  o reţea extraordinară de organizaţii,
dat fiind că ele promovează dezvoltarea economiei
și a vieţii de afaceri ca un întreg.

Camerele de Comerţ și Industrie
- reprezintă interesele generale ale comunităţii

Europene de afaceri.
- promovează dezvoltarea vieţii de afaceri la nivel

local și regional
- servesc drept consilier al executivului și al

autorităţilor
- oferă o gamă largă de servicii pentru comunitatea

de afaceri
- oferă spaţii neutre de întâlnire și un forum de

consultanţă pentru întreprinderi și întreprinzători de
diferite mărimi și din diferite domenii de activitate

- au o mare autonomie financiară și structurală
- sunt conduse de consilii alese de reprezentanţii

întreprinderilor și firmelor
- formează o reţea cu rădăcini puternice adânci

la nivel local și regional, care acoperă întreaga
Europă, precum și alte continente.

Camerele de Comerţ și Industrie sunt conștiente
de provocările reprezentate de integrarea europeană,
și sunt sigure că au un rol important în acest proces.
Ele contribuie substanţial la îmbunătăţirea
competitivităţii și la crearea de locuri de muncă.”

20 de ani
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Proiectul E-Platform: reţea de
promovare și de schimb de
experienţă cu firme din Flandra
și ţările vecine (regiunile
partenere) 10 ţări europene și-
au unit forţele în crearea de
oportunităţi de afaceri on-line.

Din 2009 mai mult de 1500
de companii sunt înregistrate cu
cererea și oferta în proiectul E-
Platform sporindu-și șansele de
a găsi parteneri de afaceri
potriviţi și crearea de reţele de
afaceri on-line.

Cele mai multe dintre
companiile de mai sus sunt
companii Plato. Plato este o
bună practică de a învăţa reţele
de antreprenori, schimb de
cunoștinţe de afaceri cu un grup
de colegi. Plato este acum
prezent în peste 20 de ţări, care
reunește mai mult de 10.000 de
companii.

Companiile Plato sunt
dinamice și financiar mai stabile
(puternice) decât companiile
non Plato. Fiind o companie
Plato aveţi mai multa
credibilitate și încredere faţă
de/în colegii dumneavoastră. Pe
lângă baza de date on-line
creată prin proiectul E-Platform
aveţi posibilitatea de a afla
informaţii suplimentare de
utilitate pentru afacerile Dvs.
din ţările participante la proiect

Participarea CCI Maramureș la întâlnirea
partenerilor proiect Plato

9 iunie, Oradea - Camera de Comerţ și Industrie Bihor

și posibilitatea ca pe forumul pe
care proiectul îl dezvoltă să vă
clarificaţi / informaţi în timp util
în legătură cu diferite aspecte,
probleme pe care doriţi să vi le
clarificaţi.

Ţări participante proiect:
Belgia, Polonia, Ungaria,
Slovacia, Ucraina, România.

Proiectul E-Platform este o
continuare putem spune a
proiectului Plato desfășurat în
perioada noiembrie 2006 –
octombrie 2008 prezentat pe
scurt în cele ce urmează:

PLATO ROMÂNIA
Proiect de coaching

(mentorat) pentru IMM-uri
Camera de Comerţ și Industrie

West Flandra (Belgia), în
parteneriat cu CCI Maramureș și
CCI Bihor, a demarat la finele
anului 2006, un proiect adresat
IMM-urilor din România și
finanţat de Guvernul Flamand.

Proiectul se numește PLATO și
a mai fost implementat cu
succes în Ungaria, Polonia,
Slovenia, Slovacia și Cehia, cu
scopul de a optimiza pregătirea
IMM-urilor din aceste ţări pentru
Piaţa Unică Europeană.

Denumirea de “Plato” provine
de la filozoful grec Platon și a

fost adoptată ca nume de
proiect în anul 1989 de către
firma Janssen Pharmaceutica din
Kempen – Belgia.

În cei peste 19 ani , în reţeaua
Plato au intrat peste 4000 de
IMM și 300 de companii mentor
din Belgia precum și peste 8000
de IMM-uri și 500 de companii
mentor din restul Europei.

Plato este un proiect de
coaching pentru managerii din
IMM-uri, bazat pe principiile
mentoratului: 2 reprezentanţi ai
unor importante companii, devin
mentorii unui grup de 15 firme

mici și mijlocii pentru perioadă
de un an. Aceștia vor împărtășii
din experienţa lor și vor oferi
suport în toate aspectele
legate de management.

Principalul obiectiv al proiectului
îl reprezintă îmbunătăţirea
profesionalismului menagerial al
IMM-urilor din România.

Principalele mijloace prin care
se urmărește realizarea
obiectivului proiectului sunt:

- transferul de know how de
la experţi și mentori belgieni și
români proveniţi din importante
companii

- comunicarea reciprocă a
experienţei managerilor din
IMM-urile selectate

- crearea unei reţele dinamice
informale de întreprinderi mari
și mici, reţea care odată
constituită va deveni o
componentă a marii reţele
internaţionale PLATO

Așa după cum s-a demonstrat
deja în cadrul proiectelor
implementate în celelalte ţări
est europene, participanţii la
acest proiect  dobândesc
importante cunoștinţe care îi
ajuta să-și  îmbunătăţească
abilităţile de management.

Proiectul s-a desfășurat pe
durata a doi ani începând cu
luna noiembrie 2006 și s-a
desfășurat în mai multe faze.

Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional Nord-Vest
pentru Ocupare și Incluziune Socială

La iniţiativa a 35 de membrii fondatori , a
luat fiinţă în anul 2009 Pactul Regional Nord-
Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială
(PROIS – NV) creat în scopul asigurării unui
cadru de analiză și decizie a strategiilor de
ocupare a forţei de muncă și incluziune
socială în Regiunea Nord-Vest.

Din martie 2010, Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș este vicepreședinte al
Consiliului Director și se implică în acţiunile
PROIS și ale Secretariatului Tehnic
Permanent al PROIS-NV (STP-NV).

STP-NV, în colaborare  cu Camera de

Comerţ și Industrie Maramureș a organizat în
Baia Mare, în data de 14 iunie 2010 de
la ora 10.30, la Centrul de Instruire și
Marketing al CCI Maramureș, o acţiune de

informare a actorilor sociali din Regiunea Nord-
Vest cu privire la accesarea fondurilor europene
disponibile prin programul Operaţionale Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU). Întâlnirea

a avut loc în cadrul campaniei de informare
„Acţionează! Investim în oamenii din
Transilvania de Nord!” și a fost prezidată
de dl. Gheorghe MARCAȘ, președintele CCI
Maramureș.

Informările au fost prezentate de dl.
Lorin GHIMAN din cadrul STP-NV și au fost
urmărite de 16 reprezentanţi ai unor firme,
organizaţii și instituţii din jud. Maramureș.

Campania de informare „Acţionează! Investim în oamenii din Transilvania de Nord!”
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Agenţia Naţională de Dezvoltare din Ungaria, în calitate de Autoritate Comună de Management a Programului Operaţional Comun ENPI CBC 
Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013, în colaborare cu Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale din Slovacia, cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului din România şi cu Ministerul Economiei din Ucraina, a lansat în data de 24 iunie 2010

A Doua Solicitare de Propuneri de Proiecte
în cadrul

 Programului Operaţional Comun ENPI CBC
Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013

Programul a fost aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia CE nr. 5146/2008, din data de 23 septembrie 2008.

Subiectul solicitării de propuneri de proiecte: În cadrul solicitării vor fi  fi nanţate cooperări transfrontaliere în domeniile dezvoltării 
economice durabile, turismului, dezvoltării resurselor umane, educaţiei, cooperării culturale şi în domeniul inovării, respectiv în domeniul 
protecţiei naturii şi al mediului înconjurător.

Resurse fi nanciare: Proiectele vor fi  fi nanţate prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) şi din contribuţia celor trei state 
membre ale Uniunii Europene. În cadrul prezentei solicitări de propuneri de proiecte sunt disponibile fonduri ENPI, în valoare de 14 000 000 
euro.  

Aria eligibilă a programului: 
Ungaria: judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Borsod-Abaúj-Zemplén  
Slovacia: regiunile Košice şi Prešov 
România: judeţele Satu Mare, Maramureş şi Suceava 
Ucraina: regiunile Zakarpatska, Ivano-Frankivska şi Chernivetska 

Solicitanţi eligibili: administraţii publice locale şi asociaţii ale acestora, asociaţii microregionale şi instituţiile afl ate în subordinea acestora, 
organizaţii non-profi t (biserici, fundaţii, asociaţii, organisme publice, societăţi de interes public), instituţii de învăţământ, camere de comerţ, 
administraţii ale parcurilor naturale, agenţii de ocupare a forţei de muncă, etc. În cadrul proiectelor trebuie să participe în calitate de 
partener cel puţin o organizaţie din Ucraina şi una din cele trei State Membre UE (Ungaria, Slovacia sau România) situate în aria eligibilă a 
programului.

Procedura utilizată: Proiectele vor fi  depuse în cadrul unei proceduri deschise, evaluarea desfăşurându-se într-o singură etapă. 

Depunerea proiectelor: Proiectele trebuie depuse exclusiv la Secretariatul Tehnic Comun al Programului, de la Budapesta. (VÁTI, 1016 
Budapest, Gellérthegy u. 30-32.)

Termenul limită pentru depunerea proiectelor: 26 octombrie 2010, ora 14 (GMT+1 - ora Europei Centrale – Ungaria/Slovacia).

Detalii suplimentare referitoare la program sau la prezenta solicitare de propuneri de proiecte, inclusiv documentaţia aferentă acesteia, le 
puteţi găsi/obţine de pe pagina de internet: www.huskroua-cbc.net

VĂ URĂM SUCCES!

!
Luni, 21 iunie 2010, au fost publicate în Monitorul Oficial noile prevederi cu privire la contribuţia solicitantului,
precum și cu privire la flexibilizarea criteriului profitului înregistrat, aplicabile liniei de finanţare DMI 4.3. “Sprijinirea
dezvoltprii microîntreprinderilor” din cadrul POR.
Astfel, după 15 zile lucrătoare, când modificările intră în vigoare, microîntreprinderile care vor să dezvolte afaceri
în mediul urban se vor bucura de finanţarea de 100% anunţată la jumătatea lunii mai de către conducerea AM POR.
Această facilitate se va aplica “doar contractelor de finanţare încheiate după intrarea în vigoare a ordinului”.
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Direcţia Regională de Drumuri și Poduri Cluj a ales componenta

de ERP online de la Alfa Software S.A. - ASiSria
ASiSplus ERP este sistemul informatic integrat pentru

implementarea căruia a optat conducerea Direcţiei Regionale
Drumuri și Poduri Cluj. Alegerea făcută vine ca urmare a
existenţei componentei on-line ASiSria în cadrul ERP-ului
ASiSplus, dar și a colaborării de lungă durată cu compania de IT
- ALFA SOFTWARE S.A.

“Am căutat o soluţie care să corespundă nevoii noastre de a
urmări cât mai bine proiectele în desfășurare la nivel de Regională.
Aceasta însemna să avem informaţii în timp real de la cele 7
secţii ale Regionalei, iar secţiile să colecteze eficient informaţiile
de la districtele din componenţa lor. Tehnic vorbind, ceea ce
căutam părea un deziderat costisitor și deci, greu de atins, având
în vedere situaţia economică dificilă cu care ne confruntăm și
noi. Dar soluţia celor de la ALFA SOFTWARE a convins nu doar
prin costurile deosebit de reduse pe care a trebuit să le suportăm,
ci și prin tehnologia de vârf propusă.” a afirmat dna Zoiţa Bumb,
Director Adjunct Economic la D.R.D.P. Cluj.

D.R.D.P Cluj  are ca obiectiv major administrarea reţelei de
drumuri și poduri din partea de nord-vest a ţării, Regionala fiind
alcătuită din 7 secţii (Alba-Iulia, Baia-Mare, Bistriţa, Cluj, Oradea,
Zalău, Satu-Mare) și 56 de districte. Datorită dispersării activităţii
în cele 56 de districte ale Regionalei, se căuta o soluţie
informatică care să permită colectarea și transferul datelor în
timp real la sediul central, dar o astfel de soluţie presupunea în
mod tradiţional achiziţionarea și deci construirea unei  reţele
extinse de servere și calculatoare, implementarea la fiecare
district a sistemului integrat și nu în ultimul rând, o perioadă
lungă de timp în care activitatea personalului ar fi fost afectată
de procesul de implementare. “Cât privește
transmisia de date, propunerile clasice au
vizat  realizarea ei prin remote desktop
connection sau prin replicare. Echipa de
la ALFA SOFTWARE a venit însă cu o altfel
de propunere: transmisia de date să se
realizeze prin Internet, prin intermediul
componentei ASiSria. Acest lucru
înseamnă în mod automat economie de

ALFA SOFTWARE S.A.

Sediu central:

Zalău
Puncte de lucru:

Cluj-Napoca, București
www.asw.ro

resurse pentru infrastructura IT, tehnologie de vârf și timp scăzut
pentru implementare.”

ASiSria este o componentă a sistemului integrat ASiSplus
care permite operarea de documente primare la punctele de
lucru ale companiilor. Caracteristicile de bază ale acestei
componente sunt faptul că ea rulează într-un browser de Internet
pe calculatoarele client fără să necesite instalare, se conectează
la baza de date ASiSplus, iar operarea prin ASiSria direct pe
serverul central (de la sediu) dă efect în timp real asupra bazei
de date.

“Pentru D.R.D.P. Cluj s-a hotărât implementarea ERP-ului
ASiSplus la sediul central din Cluj-Napoca și conectarea prin
intermediul ASiSria a districtelor la baza de date centrală. În
ASiSria, districtele au acces la modulele de: Contabilitate,
Gestiune stocuri și Costuri, în care se face operarea propriu-
zisă, dar și la  partea de Rapoarte, specifice (pe district sau
sectie) sau generale, unde este cazul. De asemenea, ne
propunem ca în cel mai scurt timp, soluţia ASiSria pentru D.R.D.P
Cluj să includă și modulele de Salarizare, Urmărire Contracte
și Management Mașini.  ” Dudaș Gheorghe, Director Tehnic
ALFA SOFTWARE S.A.

Avantajele componentei ASiSria:
· Este dezvoltată în tehnologie de ultimă generaţie (Rich

Internet Application);
· Elimină costurile de rulare la distanţă;
· Necesită o conexiune de Internet obișnuită;
· ASiSria este independentă de browser-ul de Internet și

de sistemul de operare;
· Elimină costurile de instalare și

configurare;
·  Are o interfaţă rapidă și

ergonomică, fără a reduce din
funcţionalităţile ASiSplus;

·  Securitatea e asigurată de
mecanisme de criptare avansate și de
drepturile de conectare la server.

Înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari
Începând cu 1 august 2010, conform

OUG 54/2010, se înfiinţează și se
organizează Registrul operatorilor
intracomunitari, care cuprinde toate
persoanele impozabile și persoanele
juridice neimpozabile care efectuează
operaţiuni intracomunitare:

* livrări intracomunitare scutite;
* livrări ulterioare de bunuri in cadrul

unei operaţiuni  triunghiulare;
* prestări de servicii intracomunitare;
* achiziţii intracomunitare de bunuri;
* achiziţii intracomunitare de servicii.
Prin înscrierea in Registrul

operatorilor intracomunitari codul de
TVA devine VALABIL pentru
operaţiuni  intracomunitare.

Contribuabilii au obligaţia să se

înscrie in Registrul operatorilor
intracomunitari (ROI):

1. La data înregistrării ca plătitori de
TVA, DACA au intenţia sa efectueze
operaţiuni intracomunitare

2. Înaintea efectuării operaţiunilor
intracomunitare de către persoanele
înregistrate deja ca plătitoare de TVA

Documente necesare pentru
înscrierea în ROI - formularul 095
“Cerere de înregistrare în/radiere din
Registrul operatorilor intracomunitari”,
însoţit de următoarele documente:

- “Cererea de eliberare a certificatului
de înregistrare in scopuri de TVA pentru
comercianţii care se înregistrează în
scopuri de TVA de la înfiinţare”

- formularul 010 “Declaraţie de

înregistrare fiscala/Declaraţie de
menţiuni pentru persoane juridice,
asocieri și alte entităţi fără personalitate
juridică”

- certificatele de cazier judiciar ale
tuturor asociaţilor și administratorilor.

 În Registrul operatorilor
intracomunitari nu pot fi înscrise:

- persoanele impozabile și persoanele
juridice neimpozabile care nu sunt
înregistrate în scopuri de TVA;
- persoanele impozabile care au ca
asociat sau administrator o persoana
împotriva căreia s-a dispus punerea în
mișcare a acţiunii penale în legătura cu
operaţiunile intracomunitare (se
anexează documentele eliberate de
organele de urmărire penala);
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C A T E D RA  
D E M A N A G E M E N T Facultatea de Știinţe Economice 

și Gestiunea Afacerilor
Universitatea

Discipline de specialitate (obligatorii şi opţionale)  
ale masteratului MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Obiective:

Înscrierea se face pe bază de dosar începând cu data de 15.07.2010.   
Pentru înscrieri și informații:  

CCI, Bd.Unirii nr.16,  et. 3, cam 9, Baia Mare, tel.40-262-221510,  
email: cci_mm@ccimm.ro

Masterat - 1 anM a n a g e m e n t u l  
Resurselor Umane

Bd.Unirii nr.16, , et. 3, cam 9, Baia Mare, Romania, tel.40-262-221510, email: cci_mm@ccimm.ro

BAIA MARE
(în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Maramureş)

Doar pentru absolvenți de studii nivel licență 4 ani sau 5 ani
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Masterat 2009 – 2010
În data de 30 iunie a.c, la

Centrul de Instruire și Marketing al
Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș, a avut loc sesiunea de
disertaţie a celei de-a cincea promoţii
de masterat “Managementul
Dezvoltării Afacerilor” din cadrul
Universităţii “Babeș-Bolyai” Cluj-
Napoca, Facultatea de Știinţe
Economice și Gestiunea Afacerilor,
organizat la Baia Mare în colaborare
cu Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, absolvind un număr de 23 de masteranzi.

Cursurile s-au desfășurat la sfârșit de săptămână la sediul Camerei
de Comerţ, care a răspuns cu succes nevoilor academice și tehnice ale
corpului profesoral al Universităţii “Babeș-Bolyai”.

Prelegerile au fost susţinute în majoritatea timpului pe suport electronic,
care alături de cărţile profesorilor au furnizat cursanţilor materiale de pregătire

de un înalt nivel academic. Pe parcursul
celor două semestre au fost abordate
teme de actualitate pentru activitatea
managerială, aspectele practice ale
cursurilor. Tematica masteratului
Managementul dezvoltării afacerilor a
inclus: Plasamente de Capital,
Comportamentul Organizaţional,
Sisteme moderne de management al
producţiei, Etica și comportamentul în
afaceri, Intercultural Business
Communication, Contabilitate

aprofundată, Managementul conflictelor și dialogul social, Strategii de afaceri,
Recrutarea, selecţia și pregătirea resursei umane.

Colaborarea dintre Camera de Comerţ și Industrie Maramureș și
Universitatea “Babeș-Bolyai” va continua și în anul universitar 2010 -
2011. Pe această cale vă invităm să urmăriţi site-ul nostru www.ccimm.ro,
unde veţi găsi toate noutăţile în domeniu.

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE

După parcurgerea în cursul lunilor aprilie
și mai a modulelor de curs prevăzute în
proiect pentru fiecare serie de curs cei 17
cursanţi ai seriei I au avut de finalizat până
în 24 iunie propunerile de proiecte pe grupe
de lucru și susţinerea testului grilă în 24
iunie 2010.

De remarcat faptul că la finele modulului
„Management de proiect” desfășurat în
perioada 24 – 28 mai  2010 participanţii
cursanţi au fost ușor pesimiști în ceea ce
privește finalizarea și susţinerea proiectelor.
Totuși s-a dovedit că, de fapt, cunoștinţele,
abilităţile dobândite pe parcursul cursurilor
seriei I au fost temeinice și le-au permis să-
și clarifice în timp util aspectele asupra
cărora aveau temeri cu consultanţii experţi
ai partenerului All Consulting & Training SRL
pe proiect în perioada până la 24 iunie cât

ENTREPRO – ENTREPreneurship and PROject management – Program
pentru dezvoltare antreprenorială integrată în judetul Maramureș

- Finalizare seria I cursuri -

TITLUL PROIECTULUI

„ENTREPRO – ENTREPreneurship and PROject management –

Program pentru dezvoltare antreprenoriala integrata in

judetul Maramures”

Numar de identificare al contractului: POSDRU/30/3.1/G/39625

Nr. de inregistrare AMPOSDRU: 209/31.08.2009

BENEFICIAR

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE MARAMURES

A: Bd. Unirii nr. 16, 430232 Baia Mare, Maramures, Romania
T: 40-262-221510,  F: 40-262-225794

E: cci_mm@ccimm.ro
W: http://www.ccimm.ro, http://www.proafaceri.ro

și să susţină prin liderii de grup proiectele
realizate.

Participanţilor la seria I de cursuri
ENTREPRO li s-a asigurat în zilele de 23-
24 iunie de către experţii partenerului în
implementarea proiectului – firma All
Consulting & Training SRL consultanţă
directă pentru realizarea – finalizarea
proiectelor.

La testul final organizat în după-amiaza
zilei de 24 iunie 2010 întreaga echipă
prezentă, respectiv Maria Morcovescu –
manager de proiect, Florentin Tuș – asistent
manager și Radu Codrin – expert
coordonator au prezentat încă o dată
avantajele de care participanţii la cursuri
beneficiază în continuare în sensul
consultanţei, asistenţei pentru elaborarea de
proiecte dar și pentru începerea unei afaceri

pe cont propriu.
La finalizarea primei serii de cursuri

ENTREPRO atât echipa de evaluare cât și
participanţii la test au concluzionat că
obiectivul specific al proiectului respectiv
implementarea unui pachet de pregătire
integrat de dezvoltare a competenţelor
antreprenoriale și de pregătire în
managementul proiectelor cu finanţare
structurală, cu oferirea de consultanţă
specializată în start-up și dezvoltare de
proiecte, pentru a genera dezvoltarea
competenţelor antreprenoriale și
manageriale și pentru a genera un număr
crescut de afaceri a fost atins. Rămâne de
văzut în ce măsură până la 30.04.2011
parte din cursanţi vor avea curajul să-și „ia
soarta în mâini” și să înceapă o afacere pe
cont propriu.
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Acte normative publicate în

Monitorul Oficial
B R E V I A R
J U R I D I C

� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.524 din 20 mai 2010 . 1.524 din 20 mai 2010 . 1.524 din 20 mai 2010 . 1.524 din 20 mai 2010 . 1.524 din 20 mai 2010 pentru aprobarea
Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale
standardelor române care transpun standarde europene
armonizate din domeniul produselor pentru construcţii
(MO  nr. 359 din 1 iunie 2010)
�     LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 106 din 3 iunie 2010 . 106 din 3 iunie 2010 . 106 din 3 iunie 2010 . 106 din 3 iunie 2010 . 106 din 3 iunie 2010 pentru modificarea și

completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului naţional - Sectiunea a IV-a -
Reţeaua de localităţi (MO nr. 375 din 7 iunie 2010)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 100 din 3 iunie 2010 . 100 din 3 iunie 2010 . 100 din 3 iunie 2010 . 100 din 3 iunie 2010 . 100 din 3 iunie 2010 privind împădurirea

terenurilor degradate (MO nr. 376 din 7 iunie 2010)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 928 din 17 mai 2010 . 928 din 17 mai 2010 . 928 din 17 mai 2010 . 928 din 17 mai 2010 . 928 din 17 mai 2010 pentru modificarea

și completarea anexei la Ordinul ministrului economiei
nr. 1.103/2009 privind aprobarea Tarifelor pentru
operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică și
alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de
ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de
distracţii și aparate consumatoare de combustibil,
efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor de Ridicat -
ISCIR, indicativ CR 1-2009 (MO nr. 382 din 9 iunie 2010)
� HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 10/188 din 29 mai 2010 . 10/188 din 29 mai 2010 . 10/188 din 29 mai 2010 . 10/188 din 29 mai 2010 . 10/188 din 29 mai 2010 privind

aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili și
Contabililor Autorizaţi din România și a Tabloului
experţilor evaluatori de întreprinderi (MO nr. 384 din
10 iunie 2010)
�  DECIZIE nr DECIZIE nr DECIZIE nr DECIZIE nr DECIZIE nr. 136 din 3 iunie 2010 . 136 din 3 iunie 2010 . 136 din 3 iunie 2010 . 136 din 3 iunie 2010 . 136 din 3 iunie 2010 privind

modificarea Procedurii de implementare a Programului
pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale in rândul
tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanţare -
START, aprobată prin Decizia președintelui Agenţiei
pentru Implementarea Proiectelor si Programelor
pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 69/2010 (MO nr.
384 din 10 iunie 2010)
�  DECIZIE nr DECIZIE nr DECIZIE nr DECIZIE nr DECIZIE nr. 199 din 26 mai 2010 . 199 din 26 mai 2010 . 199 din 26 mai 2010 . 199 din 26 mai 2010 . 199 din 26 mai 2010 privind

constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei
privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de
drepturi de autor de opere muzicale pentru comunicarea
publica a operelor muzicale in scop ambiental (MO nr.
389 din 11 iunie 2010)
�  ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.372 din 30 aprilie 2010 . 1.372 din 30 aprilie 2010 . 1.372 din 30 aprilie 2010 . 1.372 din 30 aprilie 2010 . 1.372 din 30 aprilie 2010 pentru

completarea Reglementarii tehnice “Cod de proiectare
pentru structuri din zidărie”, indicativ CR 6-2006,
aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor,
construcţiilor si turismului nr. 1.712/2006 (MO nr. 389
din 11 iunie 2010)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 180 din 3 iunie 2010 . 180 din 3 iunie 2010 . 180 din 3 iunie 2010 . 180 din 3 iunie 2010 . 180 din 3 iunie 2010 privind abrogarea

Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale pentru
Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr.
183/2006 privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la
contractul de publicitate media (MO nr. 391 din 14 iunie
2010)
� DECIZIE nr DECIZIE nr DECIZIE nr DECIZIE nr DECIZIE nr. 553 din 29 aprilie 2010 . 553 din 29 aprilie 2010 . 553 din 29 aprilie 2010 . 553 din 29 aprilie 2010 . 553 din 29 aprilie 2010 referitoare la

excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11
alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28/
1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale (MO nr. 392 din 14
iunie 2010)
�  HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 530 din 2 iunie 2010 . 530 din 2 iunie 2010 . 530 din 2 iunie 2010 . 530 din 2 iunie 2010 . 530 din 2 iunie 2010 pentru

aprobarea Programului “Reabilitare si modernizare -

10.000 km drumuri de interes judeţean si drumuri de
interes local”, implementat de către Ministerul
Dezvoltării Regionale și Turismului, în perioada 2010-
2013 (MO nr. 397 din 15 iunie 2010)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 113 din 12 mai 2010 . 113 din 12 mai 2010 . 113 din 12 mai 2010 . 113 din 12 mai 2010 . 113 din 12 mai 2010 pentru modificarea

si completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/
2009 privind gestionarea fondurilor comunitare
nerambursabile provenite din Fondul european de
garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare
rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor
alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea
fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea
Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat
aferente programului de colectare și gestionare a datelor
necesare desfășurării politicii comune în domeniul
pescuitului și a programului de control, inspecţie și
supraveghere în domeniul pescuitului și pentru
modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind
stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul
european pentru pescuit, Fondul european de garantare
agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către
fondurile de garantare, aprobate prin Ordinul
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010
(MO nr. 399 din 16 iunie 2010)
� HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 487 din 7 mai 2010 . 487 din 7 mai 2010 . 487 din 7 mai 2010 . 487 din 7 mai 2010 . 487 din 7 mai 2010 pentru aprobarea

publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a
Tabloului mediatorilor (MO nr. 401 din 16 iunie 2010)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 112 din 16 iunie 2010 . 112 din 16 iunie 2010 . 112 din 16 iunie 2010 . 112 din 16 iunie 2010 . 112 din 16 iunie 2010 privind aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru
înfiinţarea, organizarea și funcţionarea Autorităţii
Naţionale pentru Cetăţenie     (MO nr. 405 din 17 iunie 2010)
�  REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI

FUNCŢIONARE din 3 iunie 2010 FUNCŢIONARE din 3 iunie 2010 FUNCŢIONARE din 3 iunie 2010 FUNCŢIONARE din 3 iunie 2010 FUNCŢIONARE din 3 iunie 2010 a Consiliului Naţional
de Vânătoare (MO nr. 408 din 18 iunie 2010)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 862 din 3 iunie 2010 . 862 din 3 iunie 2010 . 862 din 3 iunie 2010 . 862 din 3 iunie 2010 . 862 din 3 iunie 2010 pentru aprobarea

înfiinţării Consiliului Naţional de Vânătoare (MO nr. 408
din 18 iunie 2010)
�  GHID DE FINANŢARE din 17 iunie 2010  GHID DE FINANŢARE din 17 iunie 2010  GHID DE FINANŢARE din 17 iunie 2010  GHID DE FINANŢARE din 17 iunie 2010  GHID DE FINANŢARE din 17 iunie 2010 a

Programului privind instalarea sistemelor de încălzire
care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea
sau completarea sistemelor clasice de încălzire (MO nr.
409 din 18 iunie 2010)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 950 din 17 iunie 2010 . 950 din 17 iunie 2010 . 950 din 17 iunie 2010 . 950 din 17 iunie 2010 . 950 din 17 iunie 2010 pentru aprobarea

Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea
sistemelor de încălzire care utilizează energie
regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea
sistemelor clasice de încălzire (MO nr. 409 din 18 iunie
2010)
�  ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.726 din 15 iunie 2010 . 1.726 din 15 iunie 2010 . 1.726 din 15 iunie 2010 . 1.726 din 15 iunie 2010 . 1.726 din 15 iunie 2010 pentru

modificarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și locuinţelor nr. 155/2008 privind
aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru
sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul
major de intervenţie “Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor” în cadrul axei prioritare
“Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și
local” din cadrul Programului operaţional regional
2007-2013 (MO nr. 413 din 21 iunie 2010)

� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 4.230 din 17 iunie 2010 . 4.230 din 17 iunie 2010 . 4.230 din 17 iunie 2010 . 4.230 din 17 iunie 2010 . 4.230 din 17 iunie 2010 pentru aprobarea
Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din
domeniul public al statului, aflate în administrarea
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și
Sportului, prin Autoritatea Naţională pentru Sport și
Tineret, și pentru aprobarea Contractului-cadru de
închiriere (MO nr. 417 din 22 iunie 2010)
� DECIZIE nr DECIZIE nr DECIZIE nr DECIZIE nr DECIZIE nr. 820 din 7 iunie 2010 . 820 din 7 iunie 2010 . 820 din 7 iunie 2010 . 820 din 7 iunie 2010 . 820 din 7 iunie 2010 referitoare la

obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii
lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la
unele funcţii și demnităţi publice pentru persoanele care
au făcut parte din structurile de putere și din aparatul
represiv al regimului comunist în perioada 6 martie
1945-22 decembrie 1989 (MO nr. 420 din 23 iunie 2010)
� ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 54 din 23 iunie 2010. 54 din 23 iunie 2010. 54 din 23 iunie 2010. 54 din 23 iunie 2010. 54 din 23 iunie 2010

privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
(MO nr. 421 din 23 iunie 2010)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 448 din 11 iunie 2010 . 448 din 11 iunie 2010 . 448 din 11 iunie 2010 . 448 din 11 iunie 2010 . 448 din 11 iunie 2010 privind aprobarea

modelelor de contracte aferente Ghidului solicitantului
pentru cereri de ajutor de stat și ajutor de minimis
“Angajaţi mai mulţi, mai competenţi, mai sănătoși - 3
propuneri în sprijinul angajaţilor tăi: Bani pentru
completarea echipei; Bani pentru formare profesională;
Bani pentru sănătatea și siguranţa salariaţilor”, necesar
implementării Programului operaţional sectorial
“Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” (MO nr. 424
din 24 iunie 2010)
�  ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 2.104 din 24 iunie 2010  . 2.104 din 24 iunie 2010  . 2.104 din 24 iunie 2010  . 2.104 din 24 iunie 2010  . 2.104 din 24 iunie 2010  pentru

reglementarea unor aspecte legate de plata și distribuirea
impozitului pe venitul din transferul proprietarilor
imobiliare din patrimoniul personal (MO nr. 425 din 24
iunie 2010)
� PROCEDURA din 24 iunie 2010  PROCEDURA din 24 iunie 2010  PROCEDURA din 24 iunie 2010  PROCEDURA din 24 iunie 2010  PROCEDURA din 24 iunie 2010 de organizare și

funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari
(MO nr. 429 din 25 iunie 2010)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 2.101 din 24 iunie 2010 . 2.101 din 24 iunie 2010 . 2.101 din 24 iunie 2010 . 2.101 din 24 iunie 2010 . 2.101 din 24 iunie 2010 privind aprobarea

Procedurii de organizare și funcţionare a Registrului
operatorilor intracomunitari, precum și pentru
aprobarea modelului și conţinutului unor formulare
(MO nr. 429 din 25 iunie 2010)
� DECIZIE nr DECIZIE nr DECIZIE nr DECIZIE nr DECIZIE nr. 871 din 25 iunie 2010 . 871 din 25 iunie 2010 . 871 din 25 iunie 2010 . 871 din 25 iunie 2010 . 871 din 25 iunie 2010 referitoare la

obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii
privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
(MO nr. 433 din 28 iunie 2010)
� PROCEDURA din 10 iunie 2010  PROCEDURA din 10 iunie 2010  PROCEDURA din 10 iunie 2010  PROCEDURA din 10 iunie 2010  PROCEDURA din 10 iunie 2010 privind constituirea

și autorizarea ocoalelor silvice și atribuţiile acestora,
modelul documentelor de constituire, organizare și
funcţionare,  precum și conţinutul Registrului naţional
al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice (MO
nr. 435 din 29 iunie 2010)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 904 din 10 iunie 2010 . 904 din 10 iunie 2010 . 904 din 10 iunie 2010 . 904 din 10 iunie 2010 . 904 din 10 iunie 2010 pentru aprobarea

Procedurii privind constituirea și autorizarea ocoalelor
silvice și atribuţiile acestora, modelul documentelor de
constituire, organizare și funcţionare, precum și
conţinutul Registrului naţional al administratorilor de
păduri și al ocoalelor silvice (MO nr. 435 din 29 iunie
2010)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 119 din 30 iunie 2010 . 119 din 30 iunie 2010 . 119 din 30 iunie 2010 . 119 din 30 iunie 2010 . 119 din 30 iunie 2010 privind stabilirea

unor măsuri în domeniul pensiilor (MO nr. 441 din 30
iunie 2010)



HERMES CONTACT10

COLEGIUL REDACŢIONAL: ing. GHEORGHE MARCAȘ director; ec. MARIA
MORCOVESCU membru, ec. FLORENTIN TUȘ membru.
SEDIUL REDACŢIEI: C.C.I. Maramureș, 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

CONTCONTCONTCONTCONTAAAAACTCTCTCTCT

hermes

C.C.I. Maramureș - Busola dumneavoastră în afaceri !

 ISSN 1221-0455


