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Guvernul Ponta
faţă în faţă cu

mediul de afaceri

„În sfârșit, după zece ani de
tranziţie românească, pentru prima
oară în istoria postdecembristă a
României, cel de-al șaselea premier
în funcţie, dl. Mugur Isărescu, a
acceptat invitaţia de a se întâlni cu
președinţii Camerelor de Comerţ și
Industrie din ţară. Repetatele invitaţii
la dialog făcute guvernelor
postdecembriste pentru întâlnire și
dialog cu sistemul cameral au rămas
fără răspuns. De aceea, considerăm
că gestul actualului premier de a
participa la întâlnirea cu președinţii
Camerelor a fost unul politic și
profesional de importanţă deosebită
pentru recunoașterea rolului și locului
sistemului cameral în economia
românească. Astfel, se revine la
practicile anterioare, din perioada
interbelică, când primii miniștri se
întâlneau anual, cu reprezentanţii
camerelor pentru a audia raportul
anual despre starea de sănătate a
economiei și a se informa reciproc
asupra măsurilor ce se impuneau
pentru apărarea și susţinerea
intereselor dezvoltării mediului de
afaceri, pentru progresul economic”.
– extras Editorial Aprilie 2000

După 12 ani de la acest prim
eveniment istoric de după 1989,
întâlnirea cu premierul Mugur
Isărescu, în 5 iulie a.c., la iniţiativa
actualului premier, Victor Ponta și a
Camerei de Comerţ și Industrie a
României s-a organizat o întâlnire cu
principalii actori ai mediului de

Susţinere și reprezentare
Principalele preocupări ale Camerei sunt axate pe reprezentarea și apărarea intereselor
comunităţii de afaceri și ale membrilor noștri în faţa factorilor de decizie importanţi.

Credibilitate
Calitatea de membru al Camerei este cea mai bună carte de vizită în relaţia cu
partenerii din ţară sau din străinătate, oferindu-le acestora un plus de credibilitate.

Apartenenţa la o reţea globală
Firmele membre vor deveni parte din cea mai veche și respectată organizaţie a
oamenilor de afaceri la nivel mondial, un brand care datează încă din secolul XVII.

Notorietate și prestigiu
În calitate de portavoce a mediului de afaceri local, oferim membrilor noștri
oportunitatea de a deveni cunoscuţi pe piaţa internă și internaţională prin prezenţa
activă la conferinţe, seminarii, workshopuri, târguri și expoziţii.

Facilităţi
Vă bucuraţi de un regim privilegiat beneficiind de un plus de valoare de imagine cu
costuri mai mici. Serviciile noastre acoperă întreg ciclul de viaţă al unei afaceri,
adaptate profilului firmei și sunt oferite în condiţiile unor reduceri sau chiar gratuităţi.

Informaţii de afaceri
În publicaţiile tipărite sau electronice editate de Cameră, distribuite gratuit sau
contracost, sunteţi la curent cu informaţiile ce vă interesează: studii economice,
oportunităţi de afaceri, analize de sector, legislaţia în vigoare, articole, informaţii
financiare ș.a.

Oportunităţi de afaceri
Prin SNIA (Sistemul naţional de Informaţi de Afaceri), SINFOCAM, prin
www.proafaceri.ro, www.rurced.com, www.tradecarp.com, vă punem la dispoziţie
bazele de date cu ofertele și profilele de cooperare comercială și tehnologică a
companiilor europene care își caută parteneri. Experţii noștri vă oferă sprijin pentru a
contacta parteneri și a vă promova ofertele/cererile.

Perfecţionare profesională
Prin Centrul de Instruire și Marketing - Academia de Management pentru IMM vă
oferim cursuri și seminarii de instruire și pregătire profesională cu diplomă sau certificate
de absolvire.

Servicii de marketing
Serviciile de promovare sunt concepute ca o completare a serviciilor de marketing și
includ: înscrierea gratuită în baza de oportunităţi de afaceri a Camerei, în catalogul
membrilor, diseminarea ofertelor și cererilor în alte reţele de oportunităţi de afaceri
online.
Puteţi folosi logo-ul Camerei cu avizul nostru, alături de formularea „membru al CCI
Maramureș” în antetul firmei, pe cărţile de vizită sau orice alte materiale de promovare.

Soluţionarea rapidă a litigiilor comerciale
Curtea de Arbitraj Comercial oferă o alternativă de soluţionare a litigiilor contractuale,
caracterizată prin flexibilitate, hotărâri definitive și obligatorii.

Vă invităm să deveniţi membri ai
Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș

ÎMPREUNĂ PENTRU AFACEREA DVS.!

BUSOLA DVS. ÎN AFACERI!

Informatii, relatii sulimentare la: Camera de Comert si Industrie Maramures
430232, Baia Mare, Bd. Unirii nr. 16, România

Tel. 0262-221510, 0362-405303, 0728-233908,
Fax: 0262-225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro

www.ccimm.ro, www.proafaceri.ro, www.rurced.com, www.tradecarp.com
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Guvernul Ponta faţă în faţă cu mediul de afaceri

afaceri din România și cu membrii
Colegiului de Conducere ai Camerei
Naţionale. Primul ministru a venit însoţit
de o bună parte din guvern: Florin
Georgescu – Finanţele Publice, Daniel
Chiţoiu (Economie, Comerţ și Mediu de
afaceri), Ovidiu Silaghi (Transporturi și
Infrastructură), Rovana Plumb (Mediu
și Păduri), Daniel Constantin
(Agricultură și Dezvoltare Rurală), Ion
Rus (Administraţie și Interne), Leonard
Orban (Afaceri Europene) și Lucian Isar
(Mediul de afaceri). La acest eveniment,
găzduit de Sistemul Cameral din
România, desfășurat în Aula
Candelabrelor, au participat
personalităţi de prin rang a economiei
românești, președinţi ale Camerelor de
Comerţ teritoriale și Camerelor Bilaterale
din România, membri ai Consiliului
Consultativ pentru mediul de afaceri,
lideri ai Asociaţiilor Profesionale și
Patronale, manageri ai unor companii
multinaţionale și cu capital românesc,
care au dezbătut, într-o întâlnire de
lucru pragmatică, propuneri și puncte
de vedere concrete legate de criza
economică și financiară, de stagnarea de
aproape 4 ani a economiei românești.

În alocuţiunea de deschidere, dl
Mihail Vlasov, președinte CCIR, a
exprimat aprecierea și onoarea de a-l
avea ca oaspete pe premierul României
dl Victor Ponta, însoţit de înalţii
reprezentanţi guvernamentali, marcând
astfel așteptările celor prezenţi de „a se
pune capăt unei atitudini ostile faţă de
mediul de afaceri, sperând să asistăm
la un nou început, astfel încât, în
următoarea perioadă să avem unii faţă
de alţi o atitudine constructivă,
prietenoasă de colaborare și sprijin. Nu
cerem decât să fim lăsaţi în pace să
muncim, pentru a produce valori
necesare achitării taxelor și impozitelor,
răspunzând oricăror controale, dar nu
și celor care se bazează pe șpagă”

În continuare, în alocuţiunea sa
premierul a arătat că: „în această
perioadă extrem de dificilă pentru
întreaga Europa, singura șansă a oricărui
guvern este de a reuși să sprijine
antreprenoriatul în eforturile de a păstra
locurile de muncă și eventual pentru a
crea noi locuri de muncă, să convingă

investitorii străini, extrem de reticenţi,
nu numai faţă de România, ci faţă de
întreaga zonă și poate faţă de întreaga
Europa - să creeze un mediu de afaceri
în care Statul să nu mai fie un dușman
și o piedică. În continuare premierul a
trecut în revistă principalele direcţii
strategice ale Guvernului său – respectiv
păstrarea echilibrelor macroeconomice,
continuând reformele economice, în
condiţii de predictibilitate și
transparenţă, respectând obligaţiile
asumate faţă de FMI, Comisia Europeană
și Banca Mondială, principali noștri
finanţatori internaţionali. Premierul a
mai precizat că „nu am renunţat la
reducerea contribuţiei sociale plătite de
angajator, care va fi principala bătălie
în construcţia noului buget pentru anul
viitor”.

Membrii guvernului prezenţi la
întâlnire au adus completări celor spuse
de premier. Astfel, Ministrul Finanţelor,
dl Florin Georgescu, a comunicat „că
România a reușit în primele luni ale
anului să obţină o creștere economică
de 1,5%, în condiţiile scăderii record a
inflaţiei la 1,8% și a datoriei publice
sub limita admisă de 40%. Se lucrează
la simplificarea procedurilor fiscale, cu
precădere pentru IMM. Legea IMM va
fi lansată până la sfârșitul lunii august
și are în vedere transparentizarea și
debirocratizarea vieţii economice, având
ca principal aspect de noutate reducerea
drastică a controalelor fiscale de fond”

Ministrul Economiei, Comerţului și
Mediului de Afaceri, dl Daniel Chiţoiu,
a asigurat că „în contextul continuării
reformelor structurale s-a pregătit
documentaţia pentru procedura de
selecţie a managementului privat pentru
48 de companii cu capital de stat,
măsură de eficientizare a acestor
companii, aflate în prezent pe pierderi,
în paralel cu analiza procedurilor folosite
pentru achiziţiile publice. Trebuie
precizat că, pe lângă reprezentarea
directă în Cabinet, prim ministrul
delegat pentru Mediul de Afaceri,
antreprenoriatul beneficiază pentru
prima oară, de o legătură ce urmează să
fie instituţionalizată, respectiv de
„Consiliul Consultativ pentru Mediul de
Afaceri”.

Ministrul Transporturilor și
Infrastructurii, dl Ovidiu Silaghi a

semnalat măsurile semnificative și
transparentizarea procedurilor de
achiziţii publice din ministerul pe care
îl conduce.

Ministrul Mediului și Pădurilor dna
Rovana Plumb a subliniat în alocuţiunea
sa, debirocratizarea, simplificarea și
descentralizarea în obţinerea
autorizaţiilor de mediu ca principale
măsuri și preocupări din programul
ministerului.

Cei 47 de reprezentanţi ai marilor
companii la nivel naţional, la care s-au
adăugat cele 32 de firme locale din 19
judeţe, membri importanţi ai Camerelor
de Comerţ și Industrie teritoriale, din
partea mediului de afaceri au cerut:
rambursarea TVA, transparentizarea și
eliminarea evaziunii fiscale,
debirocratizarea și simplificarea
procedurii de acces la fondurile
europene, concentrarea executivului pe
domeniile strategice ale economiei.

În continuare redăm o parte din
dialogul dintre participanţii la întâlnire
și reprezentanţii guvernului:

„Sunt foarte impresionat și mulţumesc
CCIR pentru organizarea acestei
întâlniri”,  și-a început intervenţia omul
de afaceri Ion Ţiriac, continuând:
„economia din România și în special
mediul de afaceri au nevoie de o
operaţie chirurgicală. Noi ţinem în viaţă
companii moarte cărora nu le mai putem
da aspirină la infinit. Nu suntem
handicapaţi, ca să cerem Guvernului să
ne ajute, dar se impune o mai bună
comunicare, în care să nu ne mai lovim
de răspunsuri negative”, De asemenea,
el le-a mai cerut premierului Victor
Ponta și miniștrilor săi să vină cu soluţii
pentru îmbunătăţirea infra-structurii.

„Principalul meu scop este să vin în
ajutorul mediului de afaceri. Nu vreau
ca Guvernul să reprezinte un dușman sau
obstacol pentru acesta, ci un adevărat
sprijin, care să le poată oferi angajatorilor
cadrul necesar pentru o plată legală a
salariului și crearea unor noi locuri de
muncă. Nu bătălia politică din acest
moment este preocuparea mea numărul
unu, ci atragerea investitorilor și
concentrarea pe redresarea economiei”,
a declarat Ponta.

Ca răspuns la problemele ridicate,

Continuare în pag. a  4-a
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CURS DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN VEDEREA
AUTORIZĂRII ELECTRICIENILOR (GRADUL I, II ȘI III)
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș este autorizată

de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul
Energiei (ANRE) să organizeze cursuri de pregătire teoretică
în vederea autorizării electricienilor (gradul I, II și III).
Cursurile sunt susţinute în perioadele premergătoare
sesiunilor Primăvară sau Toamnă ale examenelor ANRE.
Pentru sesiunea ANRE - Toamna 2012 lansăm o nouă serie
de curs, care este a 5-a serie de curs organizată de
CCI Maramureș în acest domeniu.

Obiectivul cursului este de a completa și actualiza
cunoștinţele de specialitate, a
cunoștinţelor în domeniul
legislativ, a regulamentelor și a
normativelor specifice.

Grup ţintă: electricieni care își
propun să susţină examenul de
autorizare în această sesiune de
examen a ANRE

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 modal ităţ i de
îmbunătăţire; Determinarea
secţiunii conductoarelor; Curenţi
de scurtcircuit; Dimensionare și
alegere aparataj de comutaţie;
Legislaţie si 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,
aliniatul 2 și 3, din Regulamentul pentru autorizarea
electricienilor care proiectează, execută, verifică și
exploatează instalaţiile electrice din sistemul energetic,
aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr.90/2009.

Cursurile sunt susţinute de formatori, specialiști în
domeniu, avizaţi de către ANRE

Actele necesare în vederea înscrierii la curs sunt: Copie
act de identitate; Copie diplomă de calificare în domeniul
energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor
electrice pentru construcţii; sau Copie diplomă de
subinginer, inginer în domeniul energetic, electrotehnic,
electromecanic, instalaţii pentru construcţii, electronică
și telecomunicaţii, automatica, inginerie minieră, inginerie
de petrol și gaze, informatica aplicată în ingineria electrică,

informatica industrială, inginerie
economică în domeniile: electric,
electronic sau energetic.

Durata cursului: 6 zile (36 ore)
timp de 3 săptămâni, cursurile se
vor ţine în zilele de vineri, sâmbătă
sau duminică. Perioada de
desfășurare a cursului se va
comunica ulterior, când se
formează o grupă de min. 15
participanţi. Menţionăm că
perioada de înscriere pt. examen
la ANRE este 27 aug. – 07 sept.
2012 și examenul în perioada 26
oct. – 25 nov. 2012

Taxa de participare: 320 lei +
TVA.

La finalul cursului absolvenţii
vor primi 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).

La solicitare, cursurile pot fi organizate la sediul firmei
cu un grup de minim 14 persoane.

Informaţii suplimentare la sediul CCI Maramureș, la
telefon 0262 221510, fax 0262 225794, sau prin email
la cci_mm@ccimm.ro. Persoana de contact Mihail
Mărășescu.

InfoStandard

Informaţii europene pentru
companii europene!

Centrul Zonal de Informare și Vânzare
Maramureș în domeniul standardizării din

cadrul Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș, vă oferă cel mai bun

instrument de documentare, informare și
gestiune a standardelor, produs al
Asociaţiei de Standardizare din

România.
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Ionel Blănculescu, membru al
Consiliului Consultativ, a spus că există
deja un set de 37 de propuneri pentru
premier gata pentru a fi implementate
chiar începând cu ziua de mâine.
„Venim cu 37 de soluţii pragmatice,
realiste, care pot fi implementate în
privinţa evaziunii fiscale, a absorbţiei
fondurilor europene și a relansării
economiei, pe termen scurt”, a precizat
acesta.

În ceea ce privește birocraţia din
România, angajatorii marilor companii
de pe plan local spun că implementarea
programelor de fonduri europene, în
special în agricultură, este un proces care
necesită foarte multe etape complicate,
care nu reușește decât să aducă
dezavantaje mediului de afaceri și
implicit economiei ţării. În replică,
ministrul mediului Rovana Plumb a
menţionat faptul că a propus deja
reducerea timpului de filtrare a
investiţiilor, prin care durata evaluării
strategiei de mediu să scadă de la 3 luni
cât este în prezent până la o lună și
jumătate, precum și a procedurii de
evaluare a impactului de mediu de la
două luni la o lună.

„Pe lângă aceste propuneri, cred că
este important să menţionez faptul că am
în vedere și alte două aspecte -
descentralizarea în ceea ce privește
emiterea autorizaţiilor la nivelul
judeţelor, în așa fel încât să puteţi intra
rapid în posesia documentelor, precum
și a simplificării procedurilor pentru
fonduri europene”, a adăugat Plumb.
Potrivit domniei sale, taxa de mediu se
află încă în proces de analiză și cu toate
că Guvernul ar trebui să intre în vacanţă,
acesta va emite o verificare a modului
de operaţionalizare, în așa fel încât
investiţiile și crearea unor noi locuri de
muncă să poată fi demarate cât mai
curând.

Printre problemele spinoase
prezentate de oamenii de afaceri se
numără și nivelul ridicat al evaziunii
fiscale, amintit de Radu Timiș,
fondatorul grupului Cristim, cel mai
mare producător de mezeluri de pe piaţa
locală. Acesta spune că dacă taxele vor
continua să fie plătite numai de
companiile mari, acestea vor ajunge să

Guvernul Ponta faţă în faţă cu mediul de afaceri
dispară de pe piaţă, lăsând loc
evazioniștilor și ajungând să afecteze în
final furnizorii. „Problema majoră pe
care eu am identificat-o anul acesta este
evaziunea fiscală. TVA de 24%
reprezintă o tentaţie foarte mare pentru
neplata ei. Numai săptămâna trecută au
intrat în ţară 30 de tiruri de carne care
nu au plătit taxele aferente. În ritmul
acesta, companiile mari riscă să cadă în
cap. În curând nu vom mai avea
profitabilitate și singurii care vor rămâne
pe piaţă sunt evazioniștii. Rugămintea
mea este ca pe viitor, dacă se decide
scăderea TVA, să analizaţi foarte bine
modul în care se recuperează și să ne
informaţi”, a spus Timiș.

În ceea ce privește o viitoare scădere
a TVA, Ionel Blănculescu a afirmat
faptul că cel puţin până la sfârșitul
acestui an o propunere în acest sens nu
se regăsește în setul de 37 de soluţii,
din cauza nefezabilităţii bugetului pentru
anul 2012.

„Cu toate că am fi vrut să venim cu o
propunere pentru scăderea TVA-ului, ea
nu ar fi putut fi implementată până la
sfârșitul lui 2012. Am vrut ca premierul
să ţină cont de niște soluţii realiste, care
să poată fi puse în aplicare chiar de
mâine și nu să îl aglomerăm cu
propuneri dragi nouă, de altfel, dar care
nu se pot concretiza”, a explicat
Blănculescu.

La întâlnire au participat membrii
Colegiului de Conducere al CCIR,
președinţi de Camere Teritoriale, care
au prezentat o listă de propuneri privind
eficientizarea activităţii Sistemului
Cameral în România. Aceștia au propus
măsuri importante, premierului, pentru
recunoașterea Sistemului Cameral și
diversificarea activităţilor camerale prin
transferul unor atribuţii și competenţe
de la unele ministere economice, prin
modificarea sau elaborarea unor acte
normative, astfel Camerele de Comerţ
judeţene ar putea deveni organisme
intermediare pentru implementarea unor
acte normative legate de proiectele de
finanţare din fonduri europene, pentru
deblocarea reglementărilor birocratice
folosite de funcţionarii publici. De
asemenea, camerele judeţene ar putea
fi implicate în scurtarea și eficientizarea
rezolvării cazurilor de insolvenţă.

Toate aceste propuneri, ca și multe

Urmare din pag. a 2-a altele formulate de reprezentanţii
mediului de afaceri, majoritatea fiind
măsuri “care nu costă nimic”, ci sunt
menite să stopeze evaziunea fiscală și
economia gri, au vizat multiple domenii
de activitate, recunoscând importanţa
primordială a atragerii de investiţii, în
vederea creșterii competitivităţii
României pe pieţele internaţionale.

Camera Naţională, ca reprezentant al
Sistemului Cameral din România, prin
Comunicatul de presă, salută deciziile
recente ale Guvernului României de
sprijinire a mediului de afaceri, luate în
urma întâlnirii organizate la Palatul
Camerei Naţionale, în data de 5 iulie a.c.

În acest sens, Camera Naţională își
exprimă speranţa că decizia de a
introduce plata TVA la momentul
încasării facturii pentru firmele cu cifră
de afaceri de maximum 500.000 euro
asupra căreia FMI a fost informat, va fi
aprobată în cel mai scurt timp. Sistemul
Cameral apreciază că aceasta este o
măsură necesară și oportună pentru
mediul de afaceri din ţara noastră, cu
precădere pentru sectorul
întreprinderilor mici și mijlocii, care va
influenţa direct 92% din firmele active.

Sistemul Cameral își exprimă
satisfacţia faţă de măsura anulării timp
de un an a plăţii contribuţiilor la
bugetele de sănătate, pensii și șomaj de
către patronii firmelor care vor angaja
șomeri cu vârsta mai mică de 25 ani sau
persoane de peste 55 ani.

Considerăm că facilitatea recent
propusă spre aprobare către FMI, prin
care TVA va fi eligibil pentru decontare
și în cazul proiectelor finanţate din
fonduri UE este o măsură destinată
simplificării accesului la fondurile
europene și a facilitării implementării
proiectelor finanţate prin instrumentele
structurale și de coeziune socială,
subiect adus în discuţie de majoritatea
celor prezenţi la reuniunea cu membrii
Guvernului de la Palatul CCIR.

De asemenea, faptul că plafonul de
deductibilitate va crește de la 20% la
50% în cazul investiţiilor în domeniul
cercetării-dezvoltării dovedește
receptivitatea Guvernului faţă de
solictările oamenilor de afaceri de
stimulare a investiţiilor în noi tehnologii,
exprimată în cadrul întâlnirii
Premierului cu mediul de afaceri.
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Centrul Regional de Competente in Turism Maramures

este functional in cadrul CCI Maramures
Camera de Comert si Industrie (CCI) Maramures s-a implicat ca si Partener in cadrul proiectului Fit to Tourism – FIT

TOUR, care are coordonator Camera de Comert si Industrie Suceava.

Obiectivul  general al proiectului, demarat in luna iulie 2010, vizeaza valorificarea si imbunatatirea calitatii capitalului

uman din sectorul turistic in regiunile de Nord- Est si Nord- Vest a Romaniei, prin:

1. Organizarea de  programe de calificare pentru meseriile de Administrator Pensiune Turistica, Tehnician in turism,

Ospatar, Bucatar, Camerista, Tehnician in turism, hotel si alimentatie/Receptioner, Agent de turism-Ghid. Cursurile sunt

autorizate CNFPA si au oferit o oportunitate de a invata o meserie si de a obtine o diploma de calificare recunoscuta

national si international;

2. Crearea a 3 Centre Regionale de Competenţe in Turism in Suceava, Piatra Neamt si Baia Mare care au ca scop:

- pregatirea si perfectionarea angajatilor din turism;

- orientarea profesionala si consilierea persoanelor si organizatiilor din grupul tinta;

- accesul la materiale documentare de specialitate prin accesarea bazei de date si a manualelor realizate in proiect;

- ameliorarea standardelor de pregatire teoretica si practica a lucratorilor din turism in vederea cresterii calitative a

serviciilor si produselor oferite,

- consiliere de specialitate pentru solicitarile venite on-line sau la adresa centrelor;

-  expertiza profesionala;

- vizionarea de filme educationale

- asigurarea informarii pentru grupurile tinta ale proiectului.

3. Elaborarea unei PLATFORME EDUCATIONALE cu functii e-learning (www.elearning.fit-tour.ro), consiliere la

sediul CERC Turism, platforma de recrutare, targ virtual de locuri de munca pe pagina web a proiectului (www.fit-tour.ro).

Activitatile proiectului se adreseaza nevoilor urmatoarelor grupuri tinta: persoane care activeaza in domeniul turismului

dar si persoane interesate sa investeasca in acest domeniu din regiunile N-E si N-V.

Manualele care se ofera GRATUIT persoanelor din grupul tinta, in cadrul proiectului Fit to Tourism – FIT TOUR, au

urmatoarea tematica:

Aceste manuale sunt disponibile in continuare GRATUIT persoanelor ce activeaza in domeniul turismului in judetul

Maramures in cadrul CERC Turism care functioneaza la sediul CCI Maramures.

Informatii suplimentare puteti solicita la sediul CERC Maramures care functioneaza in cadrul CCI Maramures, et. III,

cam. 12, sau la tel. 0262-221510, fax. 0262-225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro, persoana de contact Carmen
Ciupac.

VA ASTEPTAM!

- Organizarea activitatii de agent de turism
- Organizarea activitatii din pensiunile turistice
- Comunicare in turism si orientare catre client
- Promovare si marketing in turism
- Planificare si organizarea afacerilor in turism

- Tehnician in turism
- Organizarea activitatii de front office
- Manualul ospatarului
- Manualul Bucatarului
- Manualul Cameristei.
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Regions for Jobs - curs iniţiere - COMPETENŢE ANTREPRENORIALE
CCI Maramureș găzduiește un CENTRU DE

INFORMARE, CONSILIERE și MEDIERE a
MUNCII, punct de lucru BAIA-MARE, al
Camerei de Comerţ și Industrie Bistriţa-
Năsăud care implementează, în calitate de
beneficiar, proiectul strategic “Regions for
Jobs”.

Proiectul este finanţat din Fondul Social
European prin POSDRU și obiectivul
general al proiectului este
îmbunătăţirea capacităţii de ocupare
a șomerilor și a persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă aplicând
un sistem de măsuri  cu caracter activ
și inovator.

Grupul ţintă al proiectului este
format din șomeri, persoane inactive
și persoane aflate în căutarea unui
loc de muncă, dar sunt vizaţi în mod
special șomerii de lungă durată
(mai mult de 12 luni) și, mai ales,
șomerii de lungă durată tineri
(vârsta între 16 și 24 ani, șomeri mai
mult de 6 luni)

Activităţile de bază ale proiectului
sunt servicii gratuite pentru potenţialii
beneficiari: mediere a muncii; formare
profesională (cursuri: Competenţe
antreprenoriale – iniţiere; Competenţe
informatice – iniţiere și web-design;
Comunicare în limba engleză / germană
- nivel începător/avansat; Vânzător;
certificare a competenţelor  (în

domeniile: Lucrător comercial; Zidar-Pietrar-
Tencuitor; Dulgher-Tâmplar-Parchetar;
Ospătar (Chelner); Zugrav-Ipsosar-Tapetar-
Vopsitor; Cameristă; Operator introducere,
validare si prelucrare date); mentoring.

Astfel, în perioada 14 mai – 15 iunie 2012
la Baia Mare s-a desfășurat prima serie de
curs de iniţiere Competenţe
antreprenoriale. Obiectivele urmărite în

cadrul cursului sunt formarea culturii
antreprenoriale, creșterea abilităţii de a
transforma ideile de afaceri în acţiuni
concrete prin furnizarea de informaţii
referitoare la mediul de afaceri și
oportunităţile existente pe plan local,
elaborarea unui plan de afaceri, organizarea
și derularea unei afaceri de succes.

Obiectivele exprimate în competenţe
profesionale: Identificarea de oportunităţi
pentru activităţi personale, profesionale și/
sau de afaceri; Evaluarea contextului
legislativ; Managementul afacerii;
Managementul comunicării; Gestiunea
procesului de negociere; Managementul
echipei; Management financiar;
Managementul riscului; Marketingul afacerii;

Planificarea afacerii. La această primă
serie de cursuri au participat 19
persoane din grupul ţintă, cărora la
finalul cursului, după susţinerea
examenului, li s-au înmânat
Certificate de absolvire
recunoscute la nivel naţional (emis de
MMFPS și MECI).

Din data de 25 iulie 2012 este în
desfășurare prima serie de curs de
iniţiere Competenţe informatice.
Sperăm că până la finalizarea
proiectului, 31 mai 2013, se vor finaliza
alte serii de curs în aceste domenii
sau alte cursuri.

Informaţii suplimentare: CENTRUL DE
INFORMARE, CONSILIERE și MEDIERE
a MUNCII BAIA-MARE aflat la sediul
Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș, Baia Mare, Bd. Unirii nr. 16,
et. 3, cam. 9. Persoană de contact: Mihail
MĂRĂȘESCU, tel. 0262 221510, 0733 900212.
www.regionsforjobs.ro.
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REGIMUL JURIDIC AL PERSOANEI FIZICE AUTORIZATE ȘI A
ÎNTREPRINDERII INDIVIDUALE

Reglementare
OUG 44/2008 este actul normativ care reglementează

modul de înfiinţare, de autorizare, funcţionare și regimul
juridic al persoanelor fizice autorizate si al întreprinderilor
individuale.

Domeniul de aplicare
Acest act normativ nu se aplică profesiilor liberale,

precum și acelor activităţi economice a căror desfășurare
este organizată și reglementată prin legi speciale.

De asemenea nu se aplică acelor activităţi economice
pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite
restricţii de desfășurare sau alte interdicţii.

Activităţile de formare profesională prin ucenicie la locul
de muncă se autorizează în condiţiile legii speciale.

Orice persoană fizică, cetăţean român sau
cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene
ori al Spaţiului Economic European, poate desfășura
activităţi economice pe teritoriul României, în condiţiile
prevăzute de lege.

Forme de organizare
Activităţile economice pot fi desfășurate în toate

domeniile, meseriile, ocupaţiile sau profesiile pe care legea
nu le interzice în mod expres pentru libera iniţiativă.

OUG 44/2008 se aplică pentru activităţile prevăzute de
Codul CAEN a căror desfășurare se realizează în una din
următoarele forme:

a) individual și independent, ca persoane fizice autorizate
(PFA);

b) ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi
individuale (I.I.);

c) ca membri ai unei întreprinderi familiale (IF).

Condiţii de autorizare:
Pot desfășura activităţi economice în una dintre formele

de mai sus persoanele fizice care:
a) au împlinit vârsta de 18 ani, în cazul persoanelor

fizice care solicită autorizarea pentru desfășurarea de
activităţi economice (pt. PFA si II) și al reprezentantului
întreprinderii familiale, respectiv vârsta de 16 ani, în cazul
membrilor întreprinderii familiale;

b) nu au săvârșit fapte sancţionate de legile
financiare, vamale și cele care privesc disciplina
financiar-fiscală, de natura celor care se înscriu în cazierul
fiscal;

c) au un sediu profesional declarat conform art. 9
alin. (2);

d) declară pe propria răspundere că îndeplinesc
condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică
în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului
și al protecţiei muncii.

Definiţie
Persoană fizică autorizată - persoana fizică autorizată să

desfășoare orice formă de activitate economică permisă de
lege, folosind în principal forţa sa de muncă;

Întreprindere individuală - întreprinderea economică, fără
personalitate juridică, organizată de un întreprinzător
persoană fizică;

Regimul juridic al PFA / I.I.
Pentru efectuarea unei activităţi economice PFA, I.I., fără

ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit,  poate
colabora cu:

a) alte persoane fizice autorizate ca PFA,
b)  întreprinzători persoane fizice titulari ai unor

întreprinderi individuale
c)  reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale ori
d) cu alte persoane fizice sau juridice.

PFA ȘI Î.I. POATE ANGAJA, ÎN CALITATE DE
ANGAJATOR, terţe persoane cu contract individual de
muncă, încheiat în condiţiile legii.

O persoană poate cumula calitatea de persoană fizică
autorizată sau întreprinzător individual cu cea de
salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în
același domeniu, cât și într-un alt domeniu de activitate
economică decât cel pentru care PFA, Î.I. este autorizată.

PFA și I.I. nu va fi considerată un angajat al unor
terţe persoane cu care colaborează chiar dacă colaborarea
este exclusivă .

PFA și I.I.  este asigurată în sistemul public de
pensii și alte drepturi de asigurări sociale și are dreptul
de a fi asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
și al asigurărilor pentru șomaj, în condiţiile prevăzute de
lege.

PFA își desfășoară activitatea folosind în principal forţa
de muncă și aptitudinile sale profesionale. Ea nu poate
cumula și calitatea de întreprinzător persoană fizică
titular al unei întreprinderi individuale .

PFA poate cere ulterior schimbarea statutului juridic
dobândit și autorizarea ca întreprinzător persoană fizică
titular al unei întreprinderi individuale.

PFA și I.I. răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul
de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, și, în
completare, cu întreg patrimoniul său, iar în caz de
insolvenţă, va fi supusă procedurii simplificate prevăzute
de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

PFA și I.I. își încetează activitatea și este radiată din
registrul comerţului în următoarele cazuri:

 a) prin deces;
 b) prin voinţa acesteia;
 c) la cererea oricărei persoane fizice sau juridice

prejudiciate ca efect al unei înmatriculări ori printr-o
menţiune in registrul comerţului privind un PFA în temeiul
unei hotărâri judecătorești irevocabile.

ÎN CAZUL DECESULUI TITULARULUI UNEI
ÎNTREPRINDERI INDIVIDUALE  MOȘTENITORII POT
CONTINUA ÎNTREPRINDEREA, DACĂ ÎȘI MANIFESTĂ
VOINŢA, PRINTR-O DECLARAŢIE AUTENTICĂ, ÎN
TERMEN DE 6 LUNI DE LA DATA DEZBATERII
SUCCESIUNII. Când sunt mai mulţi moștenitori, aceștia își
vor desemna un reprezentant, în vederea continuării
activităţii economice ca întreprindere familială.

Activitatea va putea fi continuată sub aceeași firmă, cu
obligaţia de menţionare în cuprinsul acelei firme a calităţii
de succesor.
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BIROUL DE ASISTENŢĂ PENTRU RESPONSABILITATEA SOCIALĂ A ÎNTREPRINDERILOR
OPORTUNITĂŢILE PE CARE RSI LEOPORTUNITĂŢILE PE CARE RSI LEOPORTUNITĂŢILE PE CARE RSI LEOPORTUNITĂŢILE PE CARE RSI LEOPORTUNITĂŢILE PE CARE RSI LE

OFERĂ SECTORULUI DE CONSTRUCŢIIOFERĂ SECTORULUI DE CONSTRUCŢIIOFERĂ SECTORULUI DE CONSTRUCŢIIOFERĂ SECTORULUI DE CONSTRUCŢIIOFERĂ SECTORULUI DE CONSTRUCŢII

Criza financiară din zilele noastre și
efectele sale din sectorul de construcţii
sugerează un model diferit de dezvoltare
pentru anii viitori. Lipsa și costurile ridicate
ale materiilor prime, costurile în creștere
ale energiei fosile, sentimentul mai intens
de conștientizare a clienţilor despre
impactul pe care clădirile le pot avea asupra
calităţii vieţii (în ceea ce privește sănătatea
și siguranţa, costurile energiei și viaţa
socială), importanţa de a avea o forţă de
muncă sănătoasă, calificată și de
încredere, toate acestea sunt elemente
care afectează foarte mult competitivitatea
companiilor din sector, iar aceasta va crește
în importanţă odată cu adâncirea crizei.

Consecinţele pot fi două, după cum se arată
în Raportul despre Competitivitatea
Sustenabilă din Sectorul de
Construcţii, redactat pentru Comisia
Europeană în 2010:

“Pe de o parte, absenţa unui LEVEL
PLAYING FIELD (mediu în care toate
companiile trebuie să respecte
aceleași reguli) la nivel global poate
duce la o relocare a activităţilor din
ţările din afara Europei, care au un
mediu de reglementare mai puţin
strict. Pe cealaltă parte, mediul de
reglementare poate aduce
competitivitate și inovaţie în sector,
în cazul în care producătorii non UE
din lanţul valoric trebuie să respecte
reglementările UE de pe pieţele din
interiorul UE; de asemenea, și când
funcţionează ca sub-furnizori.”

După cum arată studiul,
oportunităţile RSI pentru sector se
găsesc în al doilea scenariu, acolo unde
companiile sunt impulsionate de mediul de
reglementare, precum și de forţele globale
ale muncii care inovează prin intermediul
sustenabilităţii: “Există un număr de factori
care influenţează viitoarea competitivitate a
sectorului (pe un interval de 10 ani) și
îmbunătăţesc calitatea și productivitatea”:
� Acces la o forţă de muncă calificată;
�  Acces la fonduri și la modele

financiare noi;
�  Relaţii mai strânse cu clienţii și cu

utilizatorii finali și inovaţia proceselor;
�  Profesionalizarea clienţilor;
�  Acces la Cercetare și Dezvoltare

aplicată și transfer de tehnologie cum ar fi
tehnologiile, materialele noi, soluţiile și
clădirile eco-eficiente;
�  Noi modele de service, pentru a

complementa construcţia actuală, activităţile
de remodelare și renovare;
� Modularizare și pre-asamblare;
� Coordonare între participanţi pentru a

îndeplini o lean construction

(îmbunătăţire holistică a tuturor aspectelor
din mediul natural și construit);
�  Orientare către viitoarele pieţe în

creștere din afara UE”

CE POATE OFERI BIROUL DECE POATE OFERI BIROUL DECE POATE OFERI BIROUL DECE POATE OFERI BIROUL DECE POATE OFERI BIROUL DE
ASISTENŢĂ RSI FIRMEIASISTENŢĂ RSI FIRMEIASISTENŢĂ RSI FIRMEIASISTENŢĂ RSI FIRMEIASISTENŢĂ RSI FIRMEI

DUMNEAVOASTRĂ DE CONSTRUCŢIIDUMNEAVOASTRĂ DE CONSTRUCŢIIDUMNEAVOASTRĂ DE CONSTRUCŢIIDUMNEAVOASTRĂ DE CONSTRUCŢIIDUMNEAVOASTRĂ DE CONSTRUCŢII

Sunt multe lucruri pe care biroul de
asistenţă RSI din judeţ le poate face pentru
firma dumneavoastră de construcţii:
�  Recomandări pentru instrumentele

specifice de RSI. Folosirea mărcilor
specifice, standardelor internaţionale,
codurilor de conduită și recomandărilor RSI
pot ajuta companiile să aplice eficient politici
de responsabilitate socială, precum și să
promoveze iniţiativele responsabile printre
partenerii de afaceri într-un mod credibil.

�  Informaţii și acces la reţele
specializate. Nu sunteţi singurul interesat
despre cum și de ce putem aplica RSI în
sectorul de construcţii! Reprezentantul
biroului de asistenţă RSI vă poate ajuta să
descoperiţi reţele naţionale și internaţionale
menite să sprijine construcţia sustenabilă,
precum și noi oportunităţi de marketing!
�  Acces la pieţele noi. Produsele și

serviciile responsabile au nevoie de canale
alternative și specifice de promovare și
distribuţie in ţară și în afara acesteia. În
România, biroul de asistenţă RSI vă poate
sugera aceste canale, atât online
( w w w . a c h i z i t i i v e r z i . r o ,
www.produseecologice.org etc.) cât și faţă
în faţă (evenimente, târguri și expoziţii
specializate). Poate organiza, pentru
dumneavoastră și alte companii din sector,
târguri naţionale și internaţionale specializate
în promovarea și distribuirea de produse și
servicii responsabile. La nivel internaţional,
biroul RSI vă poate ajuta să găsiţi canale de
distribuţie specifice produselor și serviciilor

dumneavoastră, poate facilita din punct de
vedere juridic procesele de internaţionalizare
și poate organiza pentru compania
dumneavoastră misiuni economice în afara
ţării!
�  Acces permanent la oportunităţile

de finanţare în domeniul RSI. Investiţia
în iniţiativele RSI nu înseamnă în mod necesar
că firma dumneavoastră are nevoie să facă
eforturi financiare semnificative. Instituţiile
UE și cele naţionale au stabilit mecanisme
financiare și fonduri interesante care pot
ajuta afacerea în a îndeplini obiectivele de
dezvoltare sustenabilă. La biroul de asistenţă
RSI puteţi afla informaţii despre programe
precum Creșterea Competitivităţii
Economice, Programul Operaţional Regional,
EEA Grants și despre ce oportunităţi oferă
instituţii precum DG Enterprise and Industry
și DG Environment!

�  Formarea angajaţilor,
furnizorilor și a părţilor
interesate privind RSI. Dezvoltarea
și implementarea unei strategii RSI nu
sunt posibile fără informaţii și
implicarea activă din partea angajaţilor
companiei, furnizorilor și a altor părţi
interesate, cum ar fi consumatorii,
autorităţile publice, organizaţiile non-
profit, bănci etc. Biroul RSI vă poate
ajuta în a implica toate aceste părţi,
începând cu un simplu proces de
informare despre RSI și terminând cu
programe complexe de pregătire și vizite
de studiu în sectorul de construcţii!
�  Procesele de implicare a

părţilor interesate. Identificarea și
angajarea părţilor interesate, în special
dacă sunteţi o companie mică, poate fi
un proces consumator de timp și bani,
ale cărui rezultate se vor arăta în timp.

Cu toate acestea, biroul de asistenţă RSI are
relaţii cu zeci de companii similare și vă poate
sprijini în realizarea de procese de implicare
a părţilor interesate la nivel sectorial!
�  Asistenţă în stabilirea sinergiilor

industriale ecologice, prin suport acordat
filierelor productive din sectorul edilitar
pentru a identifica posibilele arii de integrare
a proceselor productive în scopul sublinierii
diferenţelor intr-o optică de simbioză
industrială (economie circulară sau cu ciclu
închis)!
� În ultimul rând, dar nu și cel mai puţin

important, dacă firma dumneavoastră are
rezultate excelente în domeniul RSI, veţi fi
premiat anual în Topul Firmelor realizat
de Camera de Comerţ și Industrie judeţeană,
într-o secţiune dedicată companiilor
responsabile!

h t t p : / / c s r . c c i r . r o / i m a g e s / d o c s /
responsabilitatea_sociala_a_intreprinderii_in_sectorul_constructiilor.pdf

Mihail MĂRĂȘESCU
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Prezentare proiect

“EUROPEAN-JOBGUIDE CROSS-CARPATHIA”

(HUSKROUA/0901/106)

CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ în calitate de Beneficiar implementează în cadrul Programului
„Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013”, call for proposals reference
number: HUSKROUA/0901, proiectul cu titlul „EUROPEAN-JOBGUIDE CROSS CARPATHIA”, număr de identificare al
contractului: HUSKROUA/0901/106.

Proiectul are ca obiectiv general intensificarea cooperării în regiunea transfrontalieră comună Ungaria-Romania-
Ucraina într-un mod sustenabil din punct de vedere economic și social, prin implementarea de instrumente relevante
menite să sprijine dezvoltarea pieţei muncii în regiunea transfrontalieră.

Obiectivul specific al proiectului îl constituie crearea unui sistem informaţonal despre problemele pieţei muncii,
despre cursuri de instruire, despre calificare și oportunităţi de muncă, în zona transfrontalieră comună a Ungariei, României
și Ucrainei, prin proiectarea, dezvoltarea și integrarea unui portal multilingv de informare on-line, care să poată compara
profiluri de locuri de muncă și cursuri de instruire, iniţiind astfel, un transfer transfrontalier de cunoștinţe și experienţă prin
activităţi în reţea.

Grupul ţintă al proiectului este format din: angajaţii celor trei parteneri implicaţi în proiect; 6 reprezentanţi a cel
puţin 6 instituţii relevante (2 reprezentanţi/partener), care vor participa în activităţile proiectului; cel puţin 17.500 de
utilizatori ai portalului web în perioada de implementare a proiectului (nr. utilizatori, nr. pagini vizualizate); cel puţin 250 de
persoane care vor participa la cercetarea on-line cu privire la funcţionalitatea platformei web; cel puţin 500 de persoane
care se vor înregistra și vor primi informaţii prin intermediul newsletter-ului; cel puţin 45 de participanţi la trei workshop-
uri/conferinţe organizate;  cel puţin 45 de participanţi la trei cursuri de instruire organizate;

Grupul ţintă este format din următoarele categorii: persoane în căutarea unui loc de munca, absolvenţi, parteneri
sociali, actori implicaţi în plasarea și ocuparea a forţei de munca, administraţia publica, instituţii de învăţământ, întreprinderi
și angajatori, ONG.

Rezultatele estimate ale proiectului sunt: transparenţa crescută și acces nediscriminatoriu la informaţii relevante
despre piaţa transfrontalieră a muncii; dezvoltarea de reţele transfrontaliere noi; nivel al schimbului de experienţe crescut
al tuturor participanţilor la piaţa muncii, de ex: parteneri sociali, experţi, instituţii de învăţământ, decidenţi la nivel de
politici etc.; proiectarea, dezvoltarea și integrarea unui portal multilingv de informaţii; elaborarea de studii și analize
asupra pieţei transfrontaliere a muncii; vizibilitate îmbunătăţită a obiectivelor UE, a proiectului și a rezultatelor acestuia în
Regiune; îmbunătăţirea abilităţilor de management de proiect ale angajaţilor partenerilor.

Durata proiectului: 24 de luni, în perioada 03 ianuarie 2011 – 02 ianuarie 2013
Parteneri:

Beneficiar: CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ (România)
Parteneri: CAMERA DE COMERT și INDUSTRIE BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN (Ungaria)

    FUNDATIA TRANSCARPATHIAN ENTERPRISE SUPPORT FUND „TES FUND” (Ucraina)
Bugetul aferent implementării proiectului: 505.616 EUR, din care suma solicitată de la Autoritatea Contractantă

este de 452.668,24 EUR, reprezentând 89% din totalul eligibil al acţiunii.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la: tel. 0262-221510, 0728-233908, fax 0262-225794
sau e-mail cci_mm@ccimm.ro, persoane de contact: Maria Morcovescu, Florentin Tuș, Bogdan Legănaru.
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� HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 632 din 27 iunie 2012 . 632 din 27 iunie 2012 . 632 din 27 iunie 2012 . 632 din 27 iunie 2012 . 632 din 27 iunie 2012 pentru
modificarea art. 12 din Hotararea Guvernului nr.
1.284/2011 privind stabilirea procedurii de
reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale
prevazute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
(MO nr. 438 din 2 iulie 2012)
� ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANT ORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 40 din 4 iulie. 40 din 4 iulie. 40 din 4 iulie. 40 din 4 iulie. 40 din 4 iulie

2012 2012 2012 2012 2012 pentru suspendarea aplicarii dispozitiilor art.
4 din Ordonanta Guvernului nr. 41/1998 privind
taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale
si regimul de utilizare a acestora (MO nr. 447 din 4
iulie 2012)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 90 din 4 iulie 2012 . 90 din 4 iulie 2012 . 90 din 4 iulie 2012 . 90 din 4 iulie 2012 . 90 din 4 iulie 2012 pentru aprobarea

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2011
privind echipamentele sub presiune transportabile
(MO nr. 453 din 6 iulie 2012)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 111 din 4 iulie 2012 . 111 din 4 iulie 2012 . 111 din 4 iulie 2012 . 111 din 4 iulie 2012 . 111 din 4 iulie 2012 pentru aprobarea

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2011
privind unele masuri de aplicare a Programului
national privind sprijinirea construirii de locuinte
proprietate personala, aprobat prin Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 51/2006 (MO nr. 453 din
6 iulie 2012)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 92 din 4 iulie 2012 . 92 din 4 iulie 2012 . 92 din 4 iulie 2012 . 92 din 4 iulie 2012 . 92 din 4 iulie 2012 pentru aprobarea

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011
privind masurile de protectie sociala in perioada
sezonului rece (MO nr. 455 din 6 iulie 2012)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 89 din 4 iulie 2012 . 89 din 4 iulie 2012 . 89 din 4 iulie 2012 . 89 din 4 iulie 2012 . 89 din 4 iulie 2012 privind respingerea

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2011
pentru stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii
(MO nr. 455 din 6 iulie 2012)
�  ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 83 din 27 iunie 2012 . 83 din 27 iunie 2012 . 83 din 27 iunie 2012 . 83 din 27 iunie 2012 . 83 din 27 iunie 2012 pentru

modificarea si completarea Metodologiei privind
autorizarea operatorului responsabil cu
supravegherea tehnica a instalatiilor/
echipamentelor din domeniul ISCIR - operator
RSVTI, aprobata prin Ordinul inspectorului de stat
sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat
nr. 130/2011 (MO nr. 456 din 6 iulie 2012)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 117 din 4 iulie 2012 . 117 din 4 iulie 2012 . 117 din 4 iulie 2012 . 117 din 4 iulie 2012 . 117 din 4 iulie 2012 pentru aprobarea

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2012
privind unele masuri temporare in vederea
consolidarii cadrului normativ necesar aplicarii unor
dispozitii din titlul VII “Regimul stabilirii si platii
despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod
abuziv” al Legii nr. 247/2005 privind reforma in
domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele
masuri adiacente si pentru modificarea art. III din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/2010
pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/
2009 privind condamnarile cu caracter politic si
masurile administrative asimilate acestora,
pronuntate in perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicarii
unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005
privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei,
precum si unele masuri adiacente (MO nr. 456 din
6 iulie 2012)
�  LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 107 din 4 iulie 2012. 107 din 4 iulie 2012. 107 din 4 iulie 2012. 107 din 4 iulie 2012. 107 din 4 iulie 2012 pentru

aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea
inspectiei economico-financiare la operatorii

economici (MO nr. 457 din 6 iulie 2012)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 110 din 4 iulie 2012 . 110 din 4 iulie 2012 . 110 din 4 iulie 2012 . 110 din 4 iulie 2012 . 110 din 4 iulie 2012 privind aprobarea

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2011
pentru aprobarea organizarii unor actiuni de
informare privind politicile aplicate in domeniul
agriculturii si dezvoltarii rurale, in plan intern si
international (MO nr. 457 din 6 iulie 2012)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 113 din 4 iulie 2012 . 113 din 4 iulie 2012 . 113 din 4 iulie 2012 . 113 din 4 iulie 2012 . 113 din 4 iulie 2012 privind aprobarea

Ordonantei Guvernului nr. 25/2011 pentru
modificarea art. 7 din Ordonanta Guvernului nr.
75/2001 privind organizarea si functionarea
cazierului fiscal (MO nr. 457 din 6 iulie 2012)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 106 din 4 iulie 2012 . 106 din 4 iulie 2012 . 106 din 4 iulie 2012 . 106 din 4 iulie 2012 . 106 din 4 iulie 2012 privind aprobarea

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2011
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/
2003 privind Codul fiscal (MO nr. 461-9 iulie 2012)
�  LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 115 din 4 iulie 2012 . 115 din 4 iulie 2012 . 115 din 4 iulie 2012 . 115 din 4 iulie 2012 . 115 din 4 iulie 2012 pentru

modificarea si completarea Legii nr. 192/2006
privind medierea si organizarea profesiei de
mediator (MO nr. 462 din 9 iulie 2012)
�  ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 46 din 26 iunie 2012 . 46 din 26 iunie 2012 . 46 din 26 iunie 2012 . 46 din 26 iunie 2012 . 46 din 26 iunie 2012 pentru

modificarea si completarea Normei sanitare
veterinare privind sistemul de identificare si
înregistrare a suinelor, aprobata prin Ordinul
presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare
Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 85/
2008 (MO nr. 471 din 11 iulie 2012)
�  ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 126 din 7 iunie 2012 . 126 din 7 iunie 2012 . 126 din 7 iunie 2012 . 126 din 7 iunie 2012 . 126 din 7 iunie 2012 privind

aprobarea Manualului de gradare pentru seminte
de consum (MO nr. 471 din 11 iulie 2012)
� ST ST ST ST STAAAAATUTTUTTUTTUTTUT-----CADRU din 6 iulie 2012  CADRU din 6 iulie 2012  CADRU din 6 iulie 2012  CADRU din 6 iulie 2012  CADRU din 6 iulie 2012  al camerelor

agricole judetene si al Camerei Agricole Nationale
(MO nr. 472 din 11 iulie 2012)
�  LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 122 din 6 iulie 2012 . 122 din 6 iulie 2012 . 122 din 6 iulie 2012 . 122 din 6 iulie 2012 . 122 din 6 iulie 2012 pentru

modificarea si completarea Legii nr. 283/2010
privind camerele pentru agricultura, silvicultura si
dezvoltare rurala (MO nr. 472 din 11 iulie 2012)
� HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 670 din 4 iulie 2012 . 670 din 4 iulie 2012 . 670 din 4 iulie 2012 . 670 din 4 iulie 2012 . 670 din 4 iulie 2012 pentru

modificarea si completarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004
(MO nr. 481 din 13 iulie 2012)
�  LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 126 din 12 iulie 2012 . 126 din 12 iulie 2012 . 126 din 12 iulie 2012 . 126 din 12 iulie 2012 . 126 din 12 iulie 2012 privind

aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2011
pentru modificarea si completarea Ordonantei
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala (MO nr. 484 din 16 iulie 2012)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.783 din 29 iunie 2012 . 1.783 din 29 iunie 2012 . 1.783 din 29 iunie 2012 . 1.783 din 29 iunie 2012 . 1.783 din 29 iunie 2012 pentru

modificarea Procedurii de evaluare si certificare a
competentelor profesionale obtinute pe alte cai
decat cele formale, aprobata prin Ordinul
ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului
muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 4.543/
468/2004 (MO nr. 484 din 16 iulie 2012)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 . 123 din 10 iulie 2012 . 123 din 10 iulie 2012 . 123 din 10 iulie 2012 . 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice

si a gazelor naturale (MO nr. 485 din 16 iulie 2012)
�  LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 125 din 12 iulie 2012 . 125 din 12 iulie 2012 . 125 din 12 iulie 2012 . 125 din 12 iulie 2012 . 125 din 12 iulie 2012 privind

aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2010
pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/
2008 privind auditul de siguranta rutiera (MO nr.
486 din 16 iulie 2012)
�  LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 129 din 12 iulie 2012 . 129 din 12 iulie 2012 . 129 din 12 iulie 2012 . 129 din 12 iulie 2012 . 129 din 12 iulie 2012 pentru

modificarea si completarea Legii sanatatii mintale
si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr.

487/2002 (MO nr. 487 din 17 iulie 2012)
� HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 33 din 6 iulie 2012 . 33 din 6 iulie 2012 . 33 din 6 iulie 2012 . 33 din 6 iulie 2012 . 33 din 6 iulie 2012 pentru

aprobarea Tabloului Uniunii Nationale a
Evaluatorilor Autorizati din Romania in anul 2012
(MO nr. 488 din 17 iulie 2012)
�  ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 149 din 13 iulie 2012 . 149 din 13 iulie 2012 . 149 din 13 iulie 2012 . 149 din 13 iulie 2012 . 149 din 13 iulie 2012 pentru

aprobarea modelului cererii de ajutor privind masura
2.1.5 - Plati privind bunastarea animalelor –
porcine (MO nr. 489 din 17 iulie 2012)
�  LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 128 din 12 iulie 2012 . 128 din 12 iulie 2012 . 128 din 12 iulie 2012 . 128 din 12 iulie 2012 . 128 din 12 iulie 2012 pentru

modificarea si completarea Legii nr. 446/2006
privind pregatirea populatiei pentru aparare (MO
nr. 491 din 18 iulie 2012)
� HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 700 din 11 iulie 2012 . 700 din 11 iulie 2012 . 700 din 11 iulie 2012 . 700 din 11 iulie 2012 . 700 din 11 iulie 2012 privind

organizarea si functionarea Autoritatii Nationale
pentru Protectia Consumatorilor (MO nr. 491 din
18 iulie 2012)
� HOT HOT HOT HOT HOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 699 din 11 iulie 2012 . 699 din 11 iulie 2012 . 699 din 11 iulie 2012 . 699 din 11 iulie 2012 . 699 din 11 iulie 2012 privind

stabilirea unor masuri pentru aplicarea
Regulamentului (UE) nr. 1.007/2011 al
Parlamentului European si al Consiliului din 27
septembrie 2011 privind denumirile fibrelor textile
si etichetarea corespunzatoare si marcarea
compozitiei fibroase a produselor textile si de
abrogare a Directivei 73/44/CEE a Consiliului si a
directivelor 96/73/CE si 2008/121/CE ale
Parlamentului European si ale Consiliului (MO nr.
495 din 19 iulie 2012)
�  LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 142 din 18 iulie 2012 . 142 din 18 iulie 2012 . 142 din 18 iulie 2012 . 142 din 18 iulie 2012 . 142 din 18 iulie 2012 pentru

aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
66/2011 privind prevenirea, constatarea si
sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si
utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor
publice nationale aferente acestora (MO nr. 501
din 20 iulie 2012)
�  LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 134 din 18 iulie 2012 . 134 din 18 iulie 2012 . 134 din 18 iulie 2012 . 134 din 18 iulie 2012 . 134 din 18 iulie 2012 pentru

aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
88/2011 privind modificarea si completarea Legii
nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei din surse
regenerabile de energie (MO nr. 505 din 23 iulie
2012)
�  LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 133 din 18 iulie 2012 . 133 din 18 iulie 2012 . 133 din 18 iulie 2012 . 133 din 18 iulie 2012 . 133 din 18 iulie 2012 pentru

aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
64/2010 privind modificarea si completarea Legii
cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
(MO nr. 506 din 24 iulie 2012)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.804 din 3 iulie 2012 . 1.804 din 3 iulie 2012 . 1.804 din 3 iulie 2012 . 1.804 din 3 iulie 2012 . 1.804 din 3 iulie 2012 privind

aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor
Europass si Youthpass si a Metodologiei-cadru cu
privire la serviciile de consiliere si orientare a carierei
pe tot parcursul vietii (MO nr. 508 din 24 iulie
2012)
�  LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 147 din 23 iulie 2012 . 147 din 23 iulie 2012 . 147 din 23 iulie 2012 . 147 din 23 iulie 2012 . 147 din 23 iulie 2012 pentru

modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/
2003 - Codul muncii (MO nr. 509 din 24 iulie
2012)
�  LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 148 din 23 iulie 2012 . 148 din 23 iulie 2012 . 148 din 23 iulie 2012 . 148 din 23 iulie 2012 . 148 din 23 iulie 2012 privind

inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace
electronice (MO nr. 509 din 24 iulie 2012)
�  LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 145 din 23 iulie 2012 . 145 din 23 iulie 2012 . 145 din 23 iulie 2012 . 145 din 23 iulie 2012 . 145 din 23 iulie 2012 pentru

modificarea si completarea Ordonantei Guvernului
nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (MO
nr. 517 din 26 iulie 2012)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 2.540/C din 24 iulie 2012 . 2.540/C din 24 iulie 2012 . 2.540/C din 24 iulie 2012 . 2.540/C din 24 iulie 2012 . 2.540/C din 24 iulie 2012 privind

modificarea si completarea Regulamentului de
punere in aplicare a Legii notarilor publici si a
activitatii notariale nr. 36/1995, aprobat prin
Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995 (MO
nr. 523 din 27 iulie 2012)

Acte normative publicate

în Monitorul Oficial
B R E V I A R
J UR I D I C
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• • • • • Din străinătate

Evoluţia principalilor indicatori
economico-sociali în luna iunie și

perioada 1.I - 30.VI.2012

Direcţia Judeţeană de Statistică Maramureș prezintă:

·Producţia industrială realizată în perioada
1.I-30.VI.2012, comparativ cu perioada
similară din anul 2011, a fost mai mare  cu 2,4%
în volum absolut.

·Indicele valoric al cifrei de afaceri totală
(cifra de afaceri totală provine atât din
activitatea principală, cât si din activităţile
secundare ale unităţilor cu profil industrial) a
unităţilor industriale în perioada 1.I – 30.VI.
2012, a fost mai mic, cu 1,9% faţă de aceeași
perioadă din anul 2011.

·Exporturile si importurile de marfuri
realizate în perioada 1.I-30.IV.2012 fata de

perioada corespunzatoare din anul 2011, au
fost mai mari cu 11,9%, respectiv 0,3%.

·Câstigul salarial mediu nominal brut, pe
ţară în luna iunie 2012 a crescut cu 1,5%, iar
câstigul salarial mediu nominal net a fost mai
mare cu 1,4% comparativ cu luna mai 2012.

·Raportul dintre indicele câstigului salarial
mediu nominal net si indicele preturilor de
consum, în luna iunie 2012, a fost de 103,3%
fata de luna corespunzătoare din anul
precedent și de 122,6% comparativ cu luna
octombrie 1990.

·Preturile de consum al populatiei, pe tara,

în luna  iunie 2012 au scăzut cu 0,04% fata de
luna precedenta dar au crescut cu 2,0% fata
de luna iunie 2011. În raport cu luna decembrie
2011, rata inflatiei a fost de 1,7%, ceea ce
corespunde unei medii lunare de 0,3%, (0,5%
în aceeasi perioada din anul 2011).

·Numarul somerilor înregistrati la sfârsitul
lunii iunie 2012 era de 7772 persoane, în
scădere cu 8 persoane fata de luna
precedenta și cu 753 persoane faţă de luna
iunie 2011, rata somajului a fost de 3,7% (3,7%
în luna precedenta și 4,1% în luna iunie 2011) si
de 3,6% pentru femei (3,6% în luna
precedenta și 3,9%în luna iunie 2011).

Numărul societatilor comerciale cu aport de
capital strin (date furnizate de Oficiul National
al Registrului Comertului)  înmatriculate în
perioada 1.I.- 30.VI.2012 a fost de 46 cu un
capital investit de 13769 euro.

BULGARIA
� Solicită oferta de export roșii mari roz și ciuperci de

pădure (5426)
� Firma este interesată în dezvoltarea unei baze de

producţie construcţii metalice sau schimbarea profilului în
producţia de case din subansamble, inclusiv investiţie
comună. (5435)

CANADA
� Dorește import lemn (fag) pentru producţie mobilier,

100 metri cubi/lună; Grosime : minim 27 mm; Lungime:
minim 1,90 metri (5427)

EMIRATELE ARABE UNITE
� Scândură pentru construcţii (White wood); 5575

bucăţi; 15 cm x 10 x cm x 4 MTR; Se solicită pret CIF Dubai;
produsele se livrează treptat, în decursul a 8 luni (5428)

FRANŢA
� Firma este specializată în distribuţia de articole de

feronerie pentru uși și ferestre, precum și articole de
securitate. Solicită accesorii pentru uși și ferestre (încuietori,
opritori) rame metalice pentru porţi, suporţi pentru rafturi
(5429)
� Solicită șorţuri de bucătărie marca Marie Martine,

din bumbac/serge 270g/mp, cu desene în 1-8 culori realizate

prin serigrafiere. Dimensiuni: 75x90 cm pentru adulţi și
65x45 cm pentru copii. Firma va furniza desenul original,
iar partenerul român va realiza restul operaţiunilor
(aprovizionare cu bumbac, tăiere, imprimare, confecţionare,
ambalare). Firma este specializată din 1965 în producţia
de șorţuri de bucătărie cu model original și protejat. Lansarea
producţiei are loc în tot timpul anului, cu un vârf în lunile
septembrie și octombrie (5430)

JAPONIA
� Mobilier (scaune, mese) și pardoseli pentru restaurant

(5431)
MAREA BRITANIE
� Firma britanică dorește să colaboreze cu producători

din România, în vederea exportului din România către Marea
Britanie, de produse de uz casnic din ceramică (de ex. căni,
farfurii, boluri). (5432)
� Firma britanica dorește să importe din România

mobilier pentru birouri. (5433)
SPANIA
� Reprezentanţii societăţii doresc să colaboreze cu

firme din România în vederea comercializării și achiziţionării
de ghindă stejar de plută (5434)

SUEDIA
� Dorește cooperare cu turnătorii de înaltă presiune /

turnătorii prin gravitate /turnătorii cu nisip în vederea
importului de piese turnate finisate (5436)


