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Activităţi la Ujgorod - martie 2015

România după

decembrie 1989
- Partea a ll-a

În perioada 25-27 martie 2015, la
Ujgorod, s-au desfășurat în cadrul
proiectului activităţi le programate,
respectiv:

- Prima Expoziţie itinerantă;
- Prima Conferinţă finală;
- Al treilea Comitet Director.
În cadrul expoziţiei itinerante au

participat 45 reprezentanţi ai stakeholders,
partenerilor,dar și ai organizaţiilor care își
desfășoară activ itatea în domeniul
industriilor culturale și creative din România
- judeţul Maramureș, Ungaria - judeţul
Borsod-Abauj-Zemplen și Ucraina - regiunea
Transcharpathia. Obiectivele urmărite în

organizarea și desfășurarea expozitiei au
vizat promovarea, cunoașterea și stabilirea
de contacte atât între firmele, organizaţiile
din sectorul industriilor culturale și creative
identificate pe perioada activităţii de
cercetare din cele trei regiuni cât și între
acestea și stakeholders din zona
transfrontalieră a proiectului.

Ţinând cont de obiectivul specific al

proiectului, acela de a înţelege și promova
realităţile și structurile industriilor culturale
și creative în zona comună transfrontalieră
a ţărilor Ungaria, România și Ucraina
Conferinţa finală organizată la Ujgorod a
prilejuit prezentarea a două organizaţii din
domeniul turismului: un ONG și Institutul
de Economie și Comerţ din Ujgorod, care
pregătește studenţii și pentru turism rural
și cultural.

La întâlnirea Comitetului Director au fost
trecute în revistă stadiul real izări i
activităţilor programate și, în detaliu s-au
convenit termene/ responsabilităţi pentru
finalizarea în bune condiţii a proiectului la
30 aprilie 2015, în conformitate cu
prevederile contractuale.

(urmare din numărul anterior)
Este de subliniat că alegerile din 3

noiembrie 1996 au marcat primul transfer
de putere cu caracter pașnic, realizat în
România în ultima jumătate de secol.

În perioada 1992-1996, sub conducerea
președintelui Iliescu și a prim-ministrului
Văcăroiu, România a fost cunoscută și ca
”epoca liniștii și stagnării economice”.

După o perioadă controversată susţinută
de legi de temporizare a tranziţiei care nu
corespundeau cerinţelor momentului, România
a avut cel mai lent ritm al trecerii de la
economia socialistă la cea capitalistă faţă de
celelalte state comuniste. Atitudinea
autorităţilor legislative și executive faţa de
problemele esenţiale a condiţionărilor
transformării economiei socialistă în cea
capitalistă, s-a manifestat prin atitudinea
reţinută faţă de proprietatea privată, reflectată
în legislaţia vremii, în special Legea nr. 18,
privind fondul funciar și prin legea 58 privind
privatizarea societăţilor comerciale cu capital
de stat, ambele apărute în 1991. Aici merită
să amintim legea funciară care restituia
proprietăţile private agricole confiscate de
regimul comunist, în limita a 10 hectare,
fără să ţină cont de principiile unei restituiri
de „facto” și de „jure”. În plus, legea funciară
de restituire a proprietăţilor confiscate,
limitată și condiţionată, a condus la
fărâmiţarea proprietăţii împiedicând apariţia
marilor exploataţii agricole, prin
transformarea marilor proprietăţi colectiviste
în proprietăţi capitaliste asociative.

Nu doar deciziile greșite luate în perioada
primilor ani au avut consecinţe grave pe



HERMES CONTACT2

Urmare din pag. 1

termen lung, dar și amânarea reformelor
structurale. Astfel, România a pierdut primul val
al privatizărilor din Europa de Est.

Guvernul Văcăroiu a ales o complicată și
ineficientă metodă de privatizare „Cuponiada”

Proprietatea de stat a fost împărţită în două,
și anume: 70% a fost transferată către Fondul
Proprietăţii de Stat (FPS), instituţie care avea
scopul să privatizeze ceea ce avea în portofoliu,
adică să temporizeze privatizarea, astfel ca
aceasta să asigure continuitatea personalului
angajat un timp cât mai îndelungat ca salariat la
stat cu efecte benefice în interesul lor. Restul de
30% din avuţia de stat au fost atribuite celor 5
instituţii ale Fondului Proprietăţii Private (FPP),
care au administrat gratuit partea de capital în
folosul cetăţenilor ţării, cu vârsta de peste 18
ani. Aceștia au primit „certificate de proprietate”
(cupoane) pe care le puteau subscrie, fie direct la
societăţile din portofoliul Fondului, fie direct la
FPP. Cupoanele emise către populaţie nu erau
nominale. Această scăpare/ greșeală, cu sau fără
intenţie, a fost speculată de grupuri de interese
din care s-a născut piaţa neagră a certificatelor
de proprietate, traficate la preţuri de speculă,
generând, acumulând sume uriașe de capital social
care le-au permis cumpărarea de societăţi de
stat la preţuri de nimic - exemplu reprezentativ,
Sorin Ovidiu Vântu.

Hiperinflaţia apărută în primii ani după revoluţie
în 1993 a atins cifra record de 220%, astfel că
preţurile au crescut cu peste 300%.

Într-un moment foarte dificil pentru Romania,
în noiembrie 1999, Mugur Isărescu a acceptat, la
cererea președintelui României, Emil
Constantinescu, să devină premierul independent
al României, sprijinit politic de CDR.

După mineriadele de la Costești și Stoenești,
președintele de atunci Emil Constantinescu și
poetul Mircea Dinescu au reușit să-l convingă să
preia portofoliul lui Radu Vasile.

În perioada în care a fost prim-ministru, Banca
Naţională a fost condusă de către prim-
viceguvernatorul Emil Iota Ghizari.

Din Cabinetul Isărescu au făcut parte printre
alţii Petre Roman (Externe), Valeriu Stoica
(Justiţie), Sorin Frunzăverde (Apărare), Decebal
Traian Remeș (Finanţe), Radu Berceanu (Industrii),
Traian Băsescu (Transporturi), Crin Antonescu
(Sport) și Ion Caramitru (Cultură).

Guvernul condus de prim-ministrul independent
Mugur Isărescu a fost susţinut de o coaliţie între
Partidul Naţional Ţărănesc Creștin Democrat
(PNŢCD), Partidul Naţional Liberal (PNL), Partidul

Democrat (PD) și Uniunea Democrată Maghiară
(UDMR). Împreună, ei au avut 177 de deputaţi
din 343, sau 51,6% din locurile din Camera
Deputaţilor și 75 de senatori din 143, sau 52,4%
din locurile din Senat.

„În 2000, când am fost prim-ministru, deși
se spune că eram premierul Convenţiei, eu eram
un premier independent. Dacă e vorba să intru în
politică, nu ca independent, probabil când o să
plec de la BNR...”, subliniază Isărescu.

În 2000, premierul Isărescu a elaborat strategia
economică a României de aderare la Uniunea
Europeană, care ulterior a fost urmată de
guvernele Adrian Năstase și Călin Popescu Tăriceanu
până în 2007.

Puţină lume își amintește însă că de deciziile
lui, pe partea economică, a depins viitorul multor
companii și a sistemului bancar. Și nu în ultimul
rând, cu el premier, România a evitat să se declare
în incapacitate de plată, când toate pieţele
internaţionale, la care s-a adăugat și FMI, pentru
a da un exemplu altor ţări, așteptau de la o zi la
alta să predăm steagul. Oare câţi își mai amintesc
acum de acea perioadă în care BNR rămăsese
fără valută, scadenţa datoriilor anterioare bătea
la ușă, investitorii străini fugeau cât puteau de
România și aproape nimeni nu ne împrumuta
decât cu o dobândă la dolari de 18-25%.

Privatizarea Romtelecom, în 1998, cu grupul
elen OTE, dar mai ales plata banilor, 675 mil.
dolari, a însemnat într-o bună măsură salvarea
României de la faliment financiar. Multe ar putea
să povestească Mugur Isărescu, guvernatorul BNR,
Traian Remeș, fostul ministru al finanţelor,
avocaţii și bancherii din acea tranzacţie care
stăteau în jurul unui telex așteptând înfriguraţi
confirmarea că au intrat banii și că, până la urmă,
și-au salvat și ei pielea.

El a privatizat Dacia cu grupul francez Renault,
care a salvat o companie și un oraș întreg –
Pitești – permiţând, astfel, brandului românesc
Dacia să existe și acum. El a privatizat BRD cu
Grupul Societe Generale ceea ce a făcut ca această
bancă să nu aibă soarta Bancorexului. De
asemenea, prin deciziile lui, conștiente sau
inconștiente, a asanat sistemul bancar românesc
care în 1998-1999 era mai mult de jumătate
putred (atât din partea băncilor de stat cât și din
partea băncilor private) și ajunsese să scufunde o
întreagă economie. Ceea ce a făcut el atunci –
respectiv să scoate creditele neperformante în
afara bilanţurilor și să creeze o instituţie – AVAB
– a fost pionierat pentru că, după un deceniu,
mai toate ţările occidentale au făcut la fel odată
cu apariţia crizei. În vremurile de atunci, România

fiind izbită în plin de criza rusească, multe din
deciziile economice au fost luate cu spatele la
zid, fără să existe alte opţiuni, iar multe dintre
acestea chiar au fost bune și au susţinut creșterea
ulterioară a economiei românești, începând din
perioada premierului Isărescu până la finalul
mandatului lui Tăriceanu.

Pe 20 decembrie 2000, președintele Ion Iliescu
îl desemnează, oficial, pe Adrian Năstase pentru
funcţia de prim-ministru al României și la 28
decembrie 2000, noul guvern primește votul de
învestitură din partea parlamentului (314 „pentru”
și 145 „împotrivă”), iar membrii guvernului depun
jurământul de credinţă în prezenţa președintelui
Ion Iliescu.

Printre priorităţile guvernului s-au aflat:
combaterea sărăciei și a șomajului; relansarea
creșterii economice, reducerea birocraţiei;
refacerea autorităţii statului; combaterea
criminalităţii; continuarea accelerată a proceselor
de aderare la NATO și integrare în UE.

Obiectivele și priorităţile guvernării Năstase au fost
destul de îndrăzneţe, cu toate că ele erau de sorginte
ideologică de stânga, având în vedere susţinerea de
către partidele de stânga și centru stânga.

 După o scădere accentuată, în ultimul an al
ciclului 1996-2000 a guvernării CDR, în 2000
România a înregistrat creștere economică, anul în
care premier a fost Mugur Isărescu, de 1,8%. În
mandatul lui Năstase, România a cunoscut creștere
economică în fiecare an: în 2001 - 5,7%, în 2002
- 5,1%, în 2003 - 5,2%, în 2004 - 8,4%.

Această creștere s-a realizat în condiţiile unei
scăderi a ratei șomajului, de la 8,8% în 2001 la
6,2% în 2004, salariul mediu a crescut, în același
interval, de la 104 la 183 de dolari pe lună/
salariat. Rata inflaţiei a scăzut în acest interval,
de la 40% până la sub 10%. Aceste rezultate
bune trebuiau să încununeze cu intrarea în Uniunea
Europeană. România a început negocierile în anul
2000 și ar fi trebuit să intre în Uniunea Europeană
la 1 mai 2004, odată cu marele val de extindere
- Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Slovenia, Cipru,
Malta, ţările baltice. Aderarea s-a amânat însă
pentru 1 ianuarie 2007. Motivele pentru care
aderarea României a fost amânată: corupţia și
nerealizările reformelor.

După un mandat al CDR destul de sărac în ceea
ce privește privatizările, dar cu câteva succese
notorii (Dacia, BRD, Romtelecom), privatizarea
a fost accelerată puternic în timpul mandatului
lui Adrian Năstase. Au fost privatizări considerate
de succes (Sidex, Banca Agricolă), dar și multe

Continuare în pag. a 5-a
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

Organizaţiile (firme, instituţii, ONG-uri) care
au implementat sau vor să implementeze unul
sau mai multe sisteme de management
(calitate, mediu etc.), au obligaţia să
“efectueze audituri interne la intervale

planificate” (cerinţa standardului ISO 9001,
cap. 8.2.2).

Pentru a veni în sprijinul acestor organizaţii,
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș în
cadrul Academiei de Management pentru
IMM, în colaborare cu Academia TÜV
Rheinland România,  a organizat în
perioada 2-6 martie 2015 urmatoarele
cursuri:
� Auditor intern pentru sisteme de

management ai calitatii (conform ISO
19011 și ISO 9001)
� Auditori interni pentru sisteme de

management de mediu (conform ISO
19011 și ISO 14001)
� Auditori interni pentru sisteme de

management al securitatii și sanatatii

Cursuri auditor intern pentru sisteme de management
ocupationale (conform ISO 19011 și OHSAS
18001)

În prima zi de curs s-a prezentat standardul
SR OHSAS 18001:2008: Prezentarea
conceptului de management al securităţii și
sănătăţii ocupaţionale (SSO); Termeni și
definiţii specifice SSO; Cerinţe generale.
Politica, Planificare; Implementare și operare;
Verificare; Studii de caz.

În cea de-a doua zi s-a prezentat
standardul SR EN ISO 14001:2005:
Conceptele de bază ale sistemelor de
management de mediu (SMM); Prezentarea
standardului SR EN ISO 14001:2005 - Cerinţe
generale, Politica, Planificare; Implementare
și operare; Studii de caz.

În a treia zi s-a prezentat standardul SR EN
ISO 9001:2008: Familia de standarde ISO
9000, noţiuni generale, terminologie, principii;
Prezentarea standardului SR EN ISO
9001:2008 - Sistem de management al calitatii,
Responsabilitatea managementului;

Managementul resurselor, Realizarea
produsului; Realizarea produsului, Masurare,
analiza și imbunatatire; Studii de caz.

A patra zi și a cincea zi au fost dedicate
standardului SR EN ISO 19011:2011:
Prezentarea standardului SR EN ISO 19011:2011
- Introducere, principii; Programul de audit;
Activităţi de audit; Studii de caz; Documentele
auditului. În ultima parte a zilei a avut loc
pregatirea pentru examen, Examinarea (test
grilă) și, în final, Evaluarea cursului, Discuţii.

Organizat astfel, s-a putut participa la toate
cele 3 cursuri într-o singură săptămână. Au
participat la acest curs 21 persoane din cadrul
firmelor: PRINTMASTERS SRL; ELECTRO SISTEM
SRL; 4 K SERVICES SRL; Universitatea Tehnică din
Cluj-Napoca - Centrul Universitar Nord Baia
Mare, Asociaţia de Dezvoltare Intracomunitară
Zona Metropolitană Oradea, dar și persoane
fizice. Toţi participanţii au obţinut punctajul
necesar obţinerii certificatului emis de TÜV
Rheinland România.

Mihail MĂRĂȘESCU

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

În perioada 9-20 martie a.c., Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș în parteneriat cu Camera de
Comerţ și Industrie a României, a organizat o nouă serie
de curs “MANAGER
PROIECT” (COD COR:

242101) la Baia Mare.
Acest curs a fost adresat

tuturor celor interesaţi de
domeniul managementului de
proiect, în perspectiva noilor
provocări ale perioadei de
programare 2014 - 2020. La
invitaţia CCI Maramureș au
răspuns unsprezece persoane
din diverse domenii de
activitate, atât din cadrul
instituţiilor publice cât și

Curs „MANAGER PROIECT” reprezentanţi ai agenţilor economici maramureșeni.
Cursurile s-au desfășurat la sediul Camerei de Comerţ și

Industrie Maramureș și susţinute de către lectori specialiști
și practicieni în domeniul managementului de proiect cât
și a achiziţiilor publice.

În 2 aprilie a.c. urmează a
se finaliza acest program de
formare profesională prin
organizarea examenului de
absolvire în urma căruia
absolvenţi i vor primi
certificate de absolvire cu
recunoaștere naţională.

Pe toată perioada de
desfășurare a cursului,
cursanţii au beneficiat de
consultanţă de specialitate,
cu titlu gratuit, din partea
lectorului coordonator.
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În perioada 25-26 martie 2015 CCI Maramureș a organizat
instruirea privind însușirea noţiunilor fundamentale de igienă,
Modulul 1: Servicii de producţie, depozitare, transport și

comercializare a alimentelor; inclusiv alimentaţie publică și a

colectivităţilor.
Temele principale prezentate la acest curs au fost:
� Legislaţia românească armonizată cu cea a UE;
� Respectarea normelor de igienă pe întreg fluxul tehnologic

inclusiv cerinţe HACCP;
� Normele de igienă;
� Siguranţa produsului alimentar - condiţie de bază în industria

alimentară;
� Normele de igienă pentru spaţiul de comercializare și depozitare;
� Normele de igienă pentru produsul expus și vândut;
� Normele de igienă individuală.
La aceasta serie de curs au participat 42 persoane din cadrul firmelor PRAETO FORTUNA SRL; ARMEDI DRINCAL SRL; LOTTO

SPORT CAFFE SRL; DIANY COM SRL; BILARDI PRODUCT SRL; FRAGUS SRL care își desfășoară activitatea în acest domeniu, dar
și alte persoane fizice care prestează servicii în acest domeniu.

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

Instruire privind INSUȘIREA NOŢIUNILOR
FUNDAMENTALE DE IGIENĂ

Cursuri în domeniul energiei electrice

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

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș este autorizată
de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul
Energiei (ANRE) să organizeze:

1. Cursuri de pregătire teoretică în vederea autorizării/
reautorizarii electricienilor (gradul I, II și III)

2. Cursuri de pregătire teoretică în vederea autorizării/
reautorizării verificatorilor de proiecte, responsabililor
tehnici cu execuţia, precum și a experţilor tehnici de calitate
și extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice.

1. Cursul de pregătire teoretică în vederea autorizării/
reautorizarii electricienilor (gradul I, II și III) se adresează:

- Electricienilor care își propun să susţină examenul de
autorizare ANRE - 36 ore;

- Electricienilor care doresc prelungirea valabilităţii
autorizaţiei ANRE - 20 ore.

În perioada 13-15 și 20-22.03.2015 în zilele de vineri
sâmbătă și duminică au avut loc cursurile pentru cele 2
categorii de electricieni la care au participat persoane din
cadrul firmelor AMISA PROIECT SRL; CENTRUL
SERVICE INSTALAŢII ȘI ECHIPAMENTE SRL; TESA-
GRUP SRL; ELECTROMECANICA SATU MARE SRL;
CONSTRUCTII MONTAJ SA; REVOINSTAL SRL, dar
și persoane fizice care doresc să-și obţină legitimaţia de
electrician autorizat.

2. Al doilea curs s-a desfășurat în perioada 16-19 martie
2015 la Sala Polivalentă a CCI Maramureș, bd. Unirii nr. 16,
et. I, cam. 1.

În urma evaluării și testării cunoștinţelor, conform
reglementărilor ANRE, toţi participanţii au obţinut certificatele
de absolvire necesare completării dosarelor la ANRE.
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eșecuri (Alro, Republica, RAFO, Rodipet). Combinatul
Sidex a fost vândut pentru numai 70 de milioane
de dolari în 2001, într-un moment în care pierderile
erau de un milion de dolari pe zi. Imediat după
vânzare, managementul de la Mittal Steel a scuturat
căpușele și a trecut pe profit încă din primul an. S-
au vândut ambele distribuţii de gaze și cinci din
cele opt distribuţii de electricitate. O menţiune
specială pentru privatizarea Petrom din 2004, când
România a vândut, odată cu activele celei mai
mari companii a ţării, și accesul la zăcămintele de
ţiţei și gaze ale ţării, cu o sumă derizorie, care
eventual acoperea numai petrolul și produsele
petroliere aflate în depozite sau în punctele de
lucru/comercializare. Marele actor al acestei „afaceri
de jaf” a fost ministrul Dan Ion Popescu. Ulterior
măsura a fost contestată de politicieni, dar a rămas
nesancţionată de justiţie.

Primele contracte de furnizare de energie pe
termen lung și la preţuri mici dintre Hidroelectrica
și traderii privaţi, așa zișii „băieţii deștepţi”, au
fost încheiate în prima parte a mandatului
guvernului Năstase. Primul câștigător: firma
Energy Holding a celebrului Bogdan Buzăianu,
politicianul care a ușurat ţară, cu întreaga lui
familie, finul lui Dan Ioan Popescu. Din acest tip
de contracte, statul român, prin Hidroelectrica,
a pierdut, pe puţin, până acum 1,5 miliarde de
euro, pentru că DNA nu a ajuns și la acest capitol
al jafului din industria energetică.

Tot în timpul mandatului Năstase a fost introdus
impozitul pe venitul global și declararea lui la
Fisc. Însă cel mai important lucru pentru finanţele
românești a fost apariţia în 2002 a Codului
fiscal. Noua lege prevedea impozitarea progresivă
a veniturilor, în cinci tranșe cuprinse între 18%
și 40%. Impozitul pe profit avea cotă unică de
25%, iar microîntreprinderile beneficiau de un
impozit de 1,5% pe venit. TVA era de 19%. În
2004, guvernul lucra la o variantă de Cod fiscal
cu cotă unică pentru venituri, care a fost respinsă
de președintele Ion Iliescu.

În 2004, Guvernul României a semnat cel mai
păgubos contract din istoria recentă, prin care
compania americană Bechtel urma să construiască
Autostrada Transilvania (Brașov-Borș), de 415 km.
Contractul a fost încheiat pe baza unor preţuri și
cantităţi-ţintă, spunându-se atunci că preţul
autostrăzii va fi de 2,2 miliarde de euro. De-a
lungul anilor, contractul a fost renegociat de Năstase
și urmașii lui – din guvernele Tăriceanu, Boc 1 și
Boc 2, spunându-se că, dacă el ar fi continuat în
forma convenită în 2004, Bechtel ar fi trebuit să

primească 9,9 miliarde de euro. S-au realizat doar
54 km, pentru care România a plătit 1,25 miliarde
de euro, adică fabuloasa sumă de 23 de milioane
de euro pe kilometru. Acesta era de fapt plata
poporului român către SUA pentru ca România să
acceadă la NATO.

După câștigarea alegerilor prezidenţiale de către
Traian Băsescu, acesta din urmă l-a desemnat pe
Popescu-Tăriceanu ca prim-ministru pentru a
forma un guvern cu condiţia de a obţine
majoritatea în Parlament. Reţinem că, încă din
octombrie 2004, după retragerea pe motiv de
boala a lui Theodor Stolojan, Călin Popescu-
Tăriceanu devine candidat propus de Alianţa D.A.
pentru funcţia de prim-ministru al României.

La data de 28 decembrie 2004, guvernul
format de Călin Popescu-Tăriceanu a fost investit
de Parlament.

Călin Popescu-Tăriceanu a anunţat în iulie 2005
că își va da demisia pentru a forţa alegeri
legislative anticipate, așa cum își dorea și
președintele Traian Băsescu, încă de la începutul
guvernării, de la victoria sa în alegerile din 2004.
Tăriceanu și-a argumentat decizia prin faptul că
România trebuia guvernată, având în vedere, ca
motivaţie, inundaţiile catastrofale care loviseră
ţara în vara lui 2005. Inundaţiile uciseseră 66
oameni, lăsând mii de săteni fără case. Dar,
adevărul care se pare că a stat la baza demisiei
a fost respingerea de către Curtea Constituţională
a unui pachet de legi pentru reforma Justiţiei.

După ce s-a întâlnit cu comisarii europeni la
Bruxelles, premierul Tăriceanu s-a răzgândit,
însă, și nu a mai demisionat. Din acel moment,
relaţiile dintre premierul Tăriceanu și președintele
Băsescu s-au înrăutăţit.

În februarie 2006 apare prima moţiune de
cenzura din istoria Guvernului Tăriceanu, depusă
de PSD și PRM, referitoare la pachetul de legi
privind reforma în sănătate, care a fost respinsă
de plenul Parlamentului cu 246 voturi împotriva
și 214 pentru.

Dar, Guvernul Călin Popescu-Tăriceanu a mai
trecut și de moţiunea de cenzură votată de
Parlament la 3 octombrie 2007, moţiune ce a
fost iniţiată de către Partidul Social Democrat.
Deși 220 parlamentari au votat în favoarea
moţiunii și doar 152 au votat împotriva ei,
moţiunea avea nevoie de minim 232 voturi pentru
a putea obţine căderea Guvernului.

O alta moţiune de cenzură, ultima pentru
guvernul Tăriceanu a fost respinsă de Parlament
în iunie 2008. Documentul iniţiat de PDL, fostul
partener de guvernare, intitulat „Guvernul
Tăriceanu trebuie să plece!”, nu a fost adoptat

România după decembrie 1989 - Partea a ll-a

Urmare din pag. a  2-a

Continuare în pag. a  6-a

de Parlament, deoarece senatorii și deputaţii PSD
și PRM prezenţi nu au votat-o.

În aprilie 2006, președintele Traian Băsescu a
afirmat că regreta ca l-a numit pe Tăriceanu prim-
ministru și l-a acuzat de parteneriat cu grupuri
de interese economice.

O altă dispută cu președintele Băsescu a fost
generată de anunţul oficial al lui Tăriceanu la 29
iunie 2006 ca Partidul National Liberal sprijină
retragerea trupelor românești din zonele de
conflict unde nu se află sub mandat al ONU, NATO
sau Uniunea Europeană. Președintele și-a exprimat
opoziţia puternică faţă de retragerea trupelor
românești din Irak.

În martie 2007, Traian Băsescu a refuzat să
semneze decretul de numire în funcţia de ministru
de Externe a lui Adrian Cioroianu, așa încât
premierul Călin Popescu-Tăriceanu a anunţat că
va prelua, pentru un timp limitat, cu titlu
interimar, responsabilităţile Ministrului de Externe,
până când se va rezolva starea de blocaj.

În aprilie 2007, Curtea Constituţională a decis
ca „Refuzul președintelui României de a numi un
membru al Guvernului la propunerea primului
ministru a generat un conflict jurisdicţional de
natura constituţională.[...] Președintele României
nu are drept de veto, dar el poate cere primului
ministru să-și retragă propunerea, dacă observă
că persoana propusă nu îndeplinește condiţiile
legale pentru a fi membru al Guvernului”. În
aceeași zi, Cioroianu a preluat funcţia de ministru
al Afacerilor Externe.

Ruptura definitivă dintre președinte și premier
s-a petrecut la data de 1 aprilie 2007, când
Tăriceanu i-a demis pe miniștrii membri ai
Partidului Democrat Liberal  și a format un guvern
minoritar împreună cu UDMR. Guvernul a fost
aprobat de Parlament la 3 aprilie, cu sprijinul
Partidului Social Democrat.

Guvernarea 2005-2008, a premierului Călin
Popescu-Tăriceanu a fost declarată de o parte din
media ca „Guvernarea dezvoltării și prosperităţii”,
care s-a realizat pe 4 coordonate: creșterea
economică și produsul intern brut; bugetul;
investiţiile; dezvoltarea sectorului privat și
sectorului serviciilor; creșterea calităţii vieţii, a
relaţiilor dintre stat și cetăţean.

Creșterea economică și produsul intern brut a
fost de 8,8% în  2008, comparativ 2007.
Ultimul an a însemnat cea mai mare creștere
economică din istoria României, din 1990 până
în 2008. În acest timp, România a  fost pe locul
2 la creștere economică în Europa; România a
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devenit o economie de piaţă funcţională, stabilă și competitivă, ceva mai
independentă de mediul politic. PIB pe locuitor a fost de 2 ori mai mare
decât în 2004 (de 6290 euro faţă de 2800 euro în urmă cu 4 ani).

Bugetul a fost de 177, 3 mld. lei în 2008 faţă de 74 mld. lei în 2004.
Astfel, România a avut cel mai mare buget din istoria sa post revoluţionară. Se
realizează reducerea cotei impozitului pe profit și pe venit de la 25% la 16%,
prin introducerea cotei unice care a condus la dublarea veniturilor bugetare.
Datorită creșterii economice, veniturile bugetului general consolidat pentru
2008 au fost apropiate de nivelul întregului PIB al României din anul 2003.

Investiţiile au cunoscut un trend crescător cu 151% în 2007 faţă de anul
2000. Atunci, România a ocupat primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce
privește investiţiile. Atragerea investiţiilor era rezultatul creării unui climat
economic stabil, deschis și competiţional, prin limitarea intervenţiei
nejustificată a statului în economie și încurajarea iniţiativei private. În numai
3 ani – 2005-2007 s-au realizat investiţii străine în România în valoare de
aprox. 27 mld. euro, mai mult de jumătate din valoarea tuturor investiţiilor
străine directe realizate de la revoluţie.

La sfârșitul anului 2007, investiţiile realizate în economia naţională au
înregistrat o creștere remarcabilă, cu 151,7% faţă de anul 2000. Pe elemente
de structură, cele mai importante creșteri s-au înregistrat la investiţiile
concretizate în lucrările de construcţii noi (de 2,38 ori) și la investiţiile
concretizate în utilaje și mijloace de transport (1,2 ori), iar pe principalele
activităţi ale economiei naţionale, în ramura industriei:  energia electrică
și termică, gaze și apă de 39,0%, și în domeniul serviciilor de 45,5%.

Guvernul a reușit să aducă în România marii investitori, iar România a
devenit mai atractivă ca destinaţie pentru investitorii din Europa și din
SUA: intrarea pe piaţa românească a marilor companii Nokia și Ford și
privatizarea BCR cu Erste Group Austria. Un alt obiectiv realizat a fost
dezvoltarea sectorului privat, unde ponderea salariaţilor reprezenta 63,2%
din care  creșterea ponderii sectorului serviciilor materializate prin proporţia
persoanelor ocupate în acest sector a fost depășit 39%.

Numărul firmelor nou înfiinţate în primul semestru al anului 2008 s-a
ridicat la 76.083. Aceasta reprezintă o creștere de 3,5% faţă de perioada
similară a anului 2007. În anul 2007, din totalul populaţiei ocupate din
sectorul privat, 63,3% își desfășoară activitatea în industrie, construcţii și
servicii, sectoare productive aducătoare de valoare adăugată.

O altă realizare a fost dată de creșterea transparenţei și integrităţii în
administraţia publică prin modificarea declaraţiilor de avere și de interese
și înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Integritate (ANI). Printre atribuţiile
ANI se numără controlul averii demnitarilor și funcţionarilor publici,
cercetarea conflictelor de interese și constatarea incompatibilităţilor în
exercitarea funcţiei publice.

Creșterea transparenţei s-a concretizat în modificarea declaraţiilor de
avere și de interese, România având unul dintre cele mai stricte modele de
astfel de declaraţii.

Guvernarea creșterii calităţii vieţii cu coordonatele: veniturile; locurile
de muncă; locuinţe și bunuri; modernizarea satului românesc.

Creșterea veniturilor a fost de 104% în care creșterea salariului mediu
brut, ca unitate de comparaţie, de la 818 lei în 2004, la 1769 lei în 2008,
astfel, creșterea de 60% a salariilor prevăzută în Programul de guvernare
a fost atinsă în doar 2 ani.

S-au creat 585.000 noi locuri de muncă și 47.300 locuinţe noi au fost
date în folosinţă în 2007.

Modernizarea satului românesc a însemnat că  1737 de comune au
beneficiat de prevederile OG 7/2006, în care au fost construiţi sau reabilitaţi
952  km de drumuri comunale.

Guvernarea respectului pentru oameni s-a manifestat prin creșterea
pensiilor; asistenţă socială, reducerea sărăciei și marginalizării sociale;
educaţie; sănătate. Au crescut pensiile prin mărirea punctului de pensie la
581 lei în ianuarie 2008 faţă de 286 lei în decembrie 2004 și au fost
recalculate 1.600.000 pensii.

Pentru asistenţă socială, reducerea sărăciei și marginalizării sociale guvernul
a alocat 10% din PIB sub formă de cheltuieli sociale. Au fost acordate sume
importante din bugetul de stat pentru educaţie: 6% din PIB și 20 mld. lei
pentru sănătate.

Rezultatele pozitive obţinute de guvernarea Tăriceanu 1 și 2 au fost
diminuate de unele rezultate economico-financiare pe termen mediu și
lung. Astfel, amintim că în ciuda expansiunii și creșterii economice:

- România a înregistrat în 2008 un deficit bugetar de 5,5% din PIB;
- au crescut cheltuielile în sectorul  bugetar - cu plata salariilor bugetarilor,

care s-au dublat, iar salariile bugetarilor au devenit mai mari cu 50% în
2007 decât salariile  din sectorul privat;

- majorarea economiei subterane (taxele principale au fost unele din
cele mai mici din UE, totuși povara fiscală aplicată muncii a fost superioară
mediei europene; în plus, firmele din România au plătit în 2008 cele mai
multe taxe din lume (conform Doing Bussiness Report, Banca Mondială,
2009); de asemenea schimbările legislative/ fiscale au fost frecvente, iar
ponderea economiei conjugată cu evaziunea fiscală la plata TVA a ajuns în
2008 la aproape 24 miliarde lei;

- veniturile bugetare potenţiale rezultate din fiscalizarea economiei
neobservate reprezentau circa 11% din PIB în 2008 (impozit pe venit, TVA
și CAS);

- polarizarea veniturilor care, urmare a introducerii cotei unice, a generat
creșterea inegalităţilor dintre venituri (în 2008, România a devenit a doua
ţară a UE din punct de vedere al inegalităţii veniturilor); în România raportul
a fost de 7 în 2008, faţă de 5,9 în Grecia, 3,6 în Ungaria, 6,5 în Bulgaria;
Raportul a crescut de la 4,8 în 2004, nivel similar cu media europeană la 7,8
în 2007, cel mai ridicat raport din UE-27 (media fiind de 5); Indicele Gini
indică aceeași tendinţă de polarizare a veniturilor odată cu expansiunea
economică din România; astfel acest indice   s-a majorat de la 31 în 2004 la
36 în 2008, România înregistrând a doua valoare a acestui indice din UE-27,
după Letonia; media europeană a fost 30,6 în anul 2008; Rata sărăciei
relative s-a majorat;

- creșterea nesemnificativă a ocupării forţei de muncă, în ciuda creșterii
economiei cu aproximativ 28% între 2005-2008 (rata de ocupare a forţei
de muncă a fost de 59% în 2008, faţă de o medie comunitară de 66%);

- majorarea deficitului de cont curent și a datoriei externe (introducerea
cotei unice a favorizat creșterea de 3 ori, în termeni reali, a deficitului
comercial și datoria externă s-a majorat de 3,4 ori);

- creștere  economică în această perioadă a fost una nesănătoasă: salariile
au crescut mai mult decât productivitatea muncii; deși România a atras ISD
de 36,2 mld euro, în perioada 2004-2008, acestea nu au sprijinit o creștere
economică sustenabilă; numai 30% au fost localizate în industrie, și 3% în
sectorul tehnologiei informaţiei și comunicării; creșterea consumului cu 42%
și a investiţiilor cu 110% au influenţat într-o măsură mai mică economia
internă, dar au alimentat majorarea importurilor cu 100%.

(continuare în numărul următor)
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Marţi, 17 martie 2015, în sala de

conferinţe a Camerei de Comerţ și

Industrie a judeţului Maramureș, a avut

loc o primă întâlnire a tuturor celor

implicaţi in proiectul „Dezvoltarea

învăţământului profesional prin implicarea

activă a operatorilor economici

maramureșeni” - proiect demarat de

prefectul judeţului Maramureș, ing. Anton

Rohian în parteneriat cu Inspectoratul

Școlar Judeţean Maramureș, AJOFM

Maramureș și Camera de Comerţ și

Industrie Maramureș.

Totodată, la întâlnirea de lucru au

participat și reprezentanţi ai celor mai

importante societăţi din judeţul Maramureș

(ca număr de angajaţi), dar și directorii

liceelor și colegiilor cu profil tehnologic din

judeţul nostru.

„Agenţii economici din Maramureș au

cerut pana acum, pentru

anii 2015-2016, un număr

de 1.700 de locuri la

cursurile de calificare 200

de locuri la perfecţionare si

52 de locuri la specializare.

Și numărul acestor solicitări

crește în fiecare zi. Astăzi,

în sală, se găsesc societăţi

reprezentative pentru toate

domeniile de activitate din

Maramureș. V-am chemat

aici pentru a va sprijini. Pot

spune că situaţia cea mai

Dezvoltarea învăţământului profesional prin implicarea activa
a operatorilor economici maramureșeni

dramatică este în industria de prelucrare!

Dar și în agricultură și industria alimentară

e tragedie! Nu avem în judeţ licee sau

unităţi de învăţământ care să pregătească

această forţă de muncă necesară” a

punctat la începutul întâlnirii Gheorghe

Marcaș, președintele CCI Maramureș.

„Intenţia noastră, stimaţi reprezentanţi

ai marilor societăţi comerciale

maramureșene, este de a purta un dialog

responsabil, punctual, despre situaţia reală

a forţei de muncă din acest judeţ.

Este o durere a mea fată de ceea ce

reprezintă cererea și oferta învăţământului,

atât liceal cât și universitar, în judeţul

Maramureș. Mi se pare că este o nebunie

să pregătim, la facultăţile din oraș,

manageri care să lucreze ca ospătari sau

vânzătoare. Este de asemenea aberant că

în Maramureș în anul școlar trecut au

absolvit școala profesională 145 de elevi

și s-au angajat doar 18!

Și asta o spun în contextul în care judeţul

Maramureș, în anul 2014, a avut un export

de 1 miliard de euro! Jumătate din această

suma provine din industria lemnului. Iar

acolo, în industria lemnului e o cerere

imperativă de forţă muncă pregătită! De

aici a pornit această iniţiativă de a pune la

aceeași masă atât Inspectoratul Școlar

cât și oamenii de afaceri din judeţ,

împreună cu instituţia numită Camera de

Comerţ și Industrie, să ne punem de acord

și în cel mai scurt timp posibil să gândim

împreună o pregătire a forţei de muncă în

corelare cu palierele pe care se dezvoltă

judeţul Maramureș” a precizat ing. Anton

Rohian.

Comunicat de presă - Instituţia

Prefectului - Judeţul Maramureș

INVENTICA
ediţia a VIII-a

Ediţia a V-a
Evenimentul urmează a se desfășura pe mai multe paliere, din care

amintim:
� Expoziţia cu vânzare va reuni la standuri proiectanţi, producători,

distribuitori din domeniul energiilor regenerabile și alternative, asociaţii
profesionale în domeniul energiilor regenerabile și alternative
� Sesiuni de comunicări, mese rotunde, prezentări de firmă/

produse/ servicii. În cadrul acestui palier vor fi autorităţi publice
naţionale, asociaţii, cercetători, cadre universitare și companii care vor
prezenta rezultatele unor cercetări, tendinţele în domeniul tehnologiilor și
inovaţiilor din domeniul lor de activitate, precum și programele de finanţare
pentru domeniul energiilor regenerabile și alternative.
� Bursa de Afaceri care va aduce faţă în faţă cererea și oferta de

produse, servicii, colaborări în domeniul energiilor regenerabile și alternative
Salonul „Energii Regenerabile și Alternative” ediţia a V-a a fost gândit să

devină pentru autorităţi, firme, cercetători, reprezentanţi ai mediului
academic, inventatori și asociaţii, un loc de întâlnire și dezbatere a măsurilor,
acţiunilor ce trebuie și se pot realiza pentru dezvoltarea durabilă a zonei.

Participarea la Salonul „Energii Regenerabile și Alternative” asigură
expozanţilor și o promovare a firmelor/ produselor/ serviciilor către
publicul larg, contribuind astfel la informarea acestuia privind avantajele și
importanţa pe care le prezintă utilizarea acestor tipuri de energie.

Pentru detalii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi la tel. 0262-
221510, email: cci_mm@ccimm.ro, web: www.ccimm.ro

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș organizează în perioada
28-29 mai 2015, ediţia a V-a a
Salonului „Energii Regenerabile și Alternative”
și ediţia a VIII-a a manifestării expoziţionale

INVENTICA
Ediţia din acest an a Salonului, va include secţiunile: Energie solară,

Pompe de caldură, Biomasă, Biogaz, Hidroenergie, dar și Eficienţa energetică
în construcţii și renovare.
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În data de 20 martie 2015 la Centrul de Instruire si Marketing al CCI
Maramureș a avut loc seminarul “VALENŢELE SI UTILITATEA LOBBY-

ULUI EUROPEAN”, organizat de Camera de Comerţ si Industrie Maramureș
în colaborare cu Asociaţia Euro-Mara Events.

Seminarul a avut ca scop: prezentarea cadrului legal precum si a practicilor
folosite in lobby, organizatorii propunându-și realizarea unei analize privind
problematica lobby-ului în Uniunea Europeană si impactul acesteia in Romania.

În cuvântul de deschidere dl. Gheorghe Marcaș - președintele CCI
Maramureș a subliniat faptul că este al doilea seminar organizat de CCI
Maramureș pe tema activităţii de lobby, punctând faptul că primul a avut loc cu
20 de ani în urmă și a fost organizat împreună cu reprezentanţii experţi în
lobby ai CCI Londra și Birmingham.

În deschiderea seminarului a prezentat un salut și d-na Uglar Doris –
președintele Asociaţiei Euro-Mara Events.

Seminarul a fost moderat de d-na Sorina Gagiarau – Consultant in afaceri
europene/lobbist al companiei belgiene D&D Consulting Services.

Temele prezentate au fost: ” Noţiuni fundamentale despre lobby: necesitatea
si utilitatea lobby-ului” – susţinută de dl. Luke Brown – Consultant lobbist in

drept european al companiei belgiene D&D Consulting Services și ”Lobby-ul
in Romania” – tematică suţinută de d-na Sorina Gagiarau. Au existat legături
și intervenţii directe ale d-lui Dimitri Dombret – CEO al companiei belgiene
de la Bruxelles D&D Consulting Services, acesta răspunzând întrebărilor
participanţilor.

Pe parcursul evenimentului s-au purtat discuţii privind necesitatea ca
activitatea de lobby să fie reglementată legal în România, menţionându-se că
în puţine ţări din Europa există o asemenea legislaţie.

Cei prezenţi au concluzionat faptul că la ora actuală, din păcate, activitatea
de lobby este tot mai des interpretată ca o activitate la limita legii, fiind
subliniat faptul că activitatea de lobby nu poate fi confundată cu traficul de
influenţă – faptă incriminată de legislaţia penală.

La eveniment au participat reprezentanţi ai: administraţiei judeţene, ai
administraţilor locale, ai companiilor și organizaţiilor neguvernamentale din
judeţul Maramureș.

Printr-o intervenţie telefonică în seara zilei de 27.03.2015 seminarul a fost
prezentat de dl. Gheorghe Marcaș - președintele CCI Maramureș - la Radio
Arthis din Bruxelles, Belgia.

Seminarul

”VALENŢELE SI UTILITATEA LOBBY-ULUI EUROPEAN”

� Reprezentarea și susţinerea intereselor societăţilor comerciale;
� Apartenenţa la o organizaţie de prestigiu la nivel internaţional făcând parte dintr-o reţea de peste

10.000 de camere de comerţ;
� Reduceri substanţiale la toate produsele și serviciile oferite de Cameră;
� Acces rapid la consultanţă de afaceri și informaţii privind Integrarea Europeană;
� Stabilirea de contacte de afaceri în ţară și în străinătate;
� Acces la evenimente de afaceri locale, naţionale și internaţionale;
� O garanţie a seriozităţii, competenţei și credibilităţii firmei dvs.;
� Pregătire și perfecţionare profesională în afaceri;
� Facilităţi acordate pentru participarea la târguri și expoziţii naţionale și internaţionale.

Informaţii, relaţii suplimentare la: Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
430232, Baia Mare, Bd. Unirii nr. 16, România, Tel. 0262-221510, 0362-405303, 0728-233908, Fax: 0262-225794
e-mail: cci_mm@ccimm.ro, web: www.ccimm.ro, www.proafaceri.ro, www.rurced.com, www.tradecarp.com, www.europe-job.eu

MOTIVE PENTRU A DEVENI MEMBRU AL
CAMEREI  DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș vă anunţă calendarul expoziţional calendarul expoziţional calendarul expoziţional calendarul expoziţional calendarul expoziţional al semestrului I,
anul 2015, organizat de Société des FSociété des FSociété des FSociété des FSociété des Foires Internationales de Toires Internationales de Toires Internationales de Toires Internationales de Toires Internationales de Tunisunisunisunisunis www.fkram.com.tn

� 13-16 mai- Salonul Internaţional de produse din material plastic și cauciuc
� 13-16 mai - Salonul Internaţional de ambalaje și Imprimerie
� 27-30 mai - Târgul Internaţional de Turism
� 10-13 iunie - Salonul Mediteranean de Parteneriat Industrial și Inovaţii TUNISMEDINDUSTRIE’2015.
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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. 588 din 27 februarie 2015. 588 din 27 februarie 2015. 588 din 27 februarie 2015. 588 din 27 februarie 2015. 588 din 27 februarie 2015
privind regimul de depunere a cererilor de
plată/ cererilor de rambursare de către
beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea
absorbţiei de fonduri, în vederea evitării
dezangajării automate a fondurilor alocate
României (MO nr. 151 din 2 martie 2015)
�  ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 580 din 26 februarie 2015. 580 din 26 februarie 2015. 580 din 26 februarie 2015. 580 din 26 februarie 2015. 580 din 26 februarie 2015

privind modificarea unor ordine ale
președintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală în domeniul
administrării și monitorizării
contribuabililor mari și mijlocii (MO nr. 153
din 3 martie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 612 din 3 martie 2015 . 612 din 3 martie 2015 . 612 din 3 martie 2015 . 612 din 3 martie 2015 . 612 din 3 martie 2015 privind

abrogarea art. 3 alin. (3) din Ordinul
președintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 2.781/2014 pentru
aprobarea utilizării semnăturii electronice
extinse la derularea formalităţilor vamale
pentru mărfurile introduse în și scoase din
Uniunea Europeană prin birouri vamale din
România (MO nr. 158 din 6 martie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 20 din 6 martie 2015 . 20 din 6 martie 2015 . 20 din 6 martie 2015 . 20 din 6 martie 2015 . 20 din 6 martie 2015 pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile
naţionale în domeniul ajutorului de stat,
precum și pentru modificarea și
completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
(MO nr. 160 din 6 martie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 614 din 4 martie 2015 . 614 din 4 martie 2015 . 614 din 4 martie 2015 . 614 din 4 martie 2015 . 614 din 4 martie 2015 pentru

aprobarea Instrucţiunilor de utilizare a
formularelor declaraţiei vamale de import/
export în cazul aplicării procedurii
alternative (MO nr. 160 din 6 martie 2015)
�  ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 123 din 29 ianuarie 2015. 123 din 29 ianuarie 2015. 123 din 29 ianuarie 2015. 123 din 29 ianuarie 2015. 123 din 29 ianuarie 2015

privind modificarea și completarea
Clasificării ocupaţiilor din România - nivel
de ocupaţie (șase caractere), aprobată prin
Ordinul ministrului muncii, familiei și
protecţiei sociale și al președintelui
Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/
856/2011 (MO nr. 161 din 9 martie 2015)
�  PROIECT DE LEGE nr PROIECT DE LEGE nr PROIECT DE LEGE nr PROIECT DE LEGE nr PROIECT DE LEGE nr. 164 din 24. 164 din 24. 164 din 24. 164 din 24. 164 din 24

februarie 2015 februarie 2015 februarie 2015 februarie 2015 februarie 2015 privind revizuirea
Constituţiei României (MO nr. 162 din 9
martie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 25 din 9 martie 2015 . 25 din 9 martie 2015 . 25 din 9 martie 2015 . 25 din 9 martie 2015 . 25 din 9 martie 2015 privind

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 14/2011 pentru protecţia
consumatorilor la încheierea și executarea

contractelor privind dobândirea dreptului
de folosinţă pe o perioadă determinată a
unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a
contractelor pe termen lung privind
dobândirea unor beneficii pentru produsele
de vacanţă, a contractelor de revânzare,
precum și a contractelor de schimb (MO nr.
166 din 10 martie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 246 din 9 martie 2015 . 246 din 9 martie 2015 . 246 din 9 martie 2015 . 246 din 9 martie 2015 . 246 din 9 martie 2015 pentru

împuternicirea persoanelor din cadrul
aparatului de inspecţie economico-
financiară în vederea constatării
contravenţiilor și aplicării amenzilor
prevăzute la art. 78 din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale și la art. IV
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
63/2010 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, precum și pentru stabilirea unor
măsuri financiare (MO nr. 166 din 10 martie
2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 31 din 9 martie 2015 . 31 din 9 martie 2015 . 31 din 9 martie 2015 . 31 din 9 martie 2015 . 31 din 9 martie 2015 pentru

suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din
Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind
taxele în domeniul protecţiei proprietăţii
industriale și regimul de utilizare a acestora
(MO nr. 169 din 11 martie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 33 din 9 martie 2015 . 33 din 9 martie 2015 . 33 din 9 martie 2015 . 33 din 9 martie 2015 . 33 din 9 martie 2015 pentru

modificarea Legii nr. 363/2007 privind
combaterea practicilor incorecte ale
comercianţilor în relaţia cu consumatorii și
armonizarea reglementărilor cu legislaţia
europeană privind protecţia
consumatorilor, precum și pentru
completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind
reglementarea producţiei, circulaţiei și
comercializării alimentelor (MO nr. 170 din
11 martie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 339 din 3 martie 2015 . 339 din 3 martie 2015 . 339 din 3 martie 2015 . 339 din 3 martie 2015 . 339 din 3 martie 2015 privind

aprobarea Listei cuprinzând indicativele de
referinţă ale standardelor române care
transpun standarde europene armonizate
din domeniul produselor pentru construcţii
(MO nr. 170 din 11 martie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 34 din 11 martie 2015 . 34 din 11 martie 2015 . 34 din 11 martie 2015 . 34 din 11 martie 2015 . 34 din 11 martie 2015 pentru

completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007
privind înfiinţarea, organizarea și
funcţionarea asociaţiilor de proprietari (MO
nr. 172 din 12 martie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 36 din 11 martie 2015 . 36 din 11 martie 2015 . 36 din 11 martie 2015 . 36 din 11 martie 2015 . 36 din 11 martie 2015 pentru

respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 22/
2008 privind eficienţa energetică și
promovarea utilizării la consumatorii finali
a surselor regenerabile de energie (MO nr.
172 din 12 martie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 37 din 11 martie 2015 . 37 din 11 martie 2015 . 37 din 11 martie 2015 . 37 din 11 martie 2015 . 37 din 11 martie 2015 privind

clasificarea fermelor și exploataţiilor
agricole (MO nr. 172 din 12 martie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 38 din 11 martie 2015 . 38 din 11 martie 2015 . 38 din 11 martie 2015 . 38 din 11 martie 2015 . 38 din 11 martie 2015 pentru

completarea Legii fondului funciar nr. 18/
1991 (MO nr. 172 din 12 martie 2015)
� HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr. 152 din 4 martie 2015. 152 din 4 martie 2015. 152 din 4 martie 2015. 152 din 4 martie 2015. 152 din 4 martie 2015

privind stabilirea cadrului instituţional și a
unor măsuri pentru punerea în aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al
Parlamentului European și al Consiliului din
21 noiembrie 2012 privind sistemele din
domeniul calităţii produselor agricole și
alimentare (MO nr. 173 din 12 martie 2015)
�  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din. 2 din. 2 din. 2 din. 2 din

11 martie 2015 11 martie 2015 11 martie 2015 11 martie 2015 11 martie 2015 pentru modificarea și
completarea unor acte normative, precum
și alte măsuri (MO nr. 176 din 13 martie
2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 632 din 9 martie 2015 . 632 din 9 martie 2015 . 632 din 9 martie 2015 . 632 din 9 martie 2015 . 632 din 9 martie 2015 pentru

aprobarea modelului și conţinutului
formularului (311) “Declaraţie privind taxa
pe valoarea adăugată colectată, datorată de
către persoanele impozabile al căror cod de
înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea
adăugată a fost anulat conform art. 153 alin.
(9) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal” (MO nr. 178
din 16 martie 2015)
�  ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 671 din 13 martie 2015. 671 din 13 martie 2015. 671 din 13 martie 2015. 671 din 13 martie 2015. 671 din 13 martie 2015

pentru aprobarea Ghidului solicitantului -
axa III “Tehnologia informaţiei și
comunicaţiilor pentru sectoarele privat și
public”, domeniul major de intervenţie 2
“Dezvoltarea și creșterea eficienţei
serviciilor publice electronice”, operaţiunea
4 “Susţinerea implementării de soluţii de
e-sănătate și asigurarea conexiunii la
broadband, acolo unde este necesar”,
proiecte la nivel central, apel 4, din cadrul
Programului operaţional sectorial
“Creșterea competitivităţii economice” și a
cererii de propuneri de proiecte aferente
(MO nr. 181 din 17 martie 2015)

Continuare în pag. a 10-a
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• • • • • Din străinătate

CERERI

FRANŢA
� Solicită carne de pui proaspătă: pui

întregi (de 1 kg sau peste 1,8kg), pulpe,
copane, aripi de pui, file de pui, organe,
etc. Produsele trebuie să fie proaspete și
condiţionate în cartoane de 10 kg net;
Cantitate: între 5 și 10 tone, săptămânal.
Firma franceză este specializată în import-
export de pui și funcţionează în complexul
Rungis (cea mai mare piaţă de gros din
Franţa). Firma dorește să lucreze cu
abatoare specializate de pui din România,
inclusiv pentru livrări de carne halal. (5794)
� Solicită cutii de carton rigid tip

ambalaj design pentru industria alimentara
și produse cosmetice. Firma franceză este
specializată în designul de ambalaje pentru
produse cosmetice și industria alimentară
și caută parteneri pentru realizarea
produselor în România. (5795)
GERMANIA
� Solicită produse turnate (dorește

colaborarea cu turnătorii).Produsele vor
respecta normele de calitate din cadrul UE.
(5792)
� Dorește colaborare cusători i

(domeniul producţia de mobilier) (5793)
SPANIA
� Solicită carcase de vita. Compania

spaniolă va organiza o deplasare în România
pentru a vizita abatoare de bovine și a
discuta despre achiziţionarea de carcase

de vita (transport în Spania cu camioane
frigorifice) (5790)
� Solicită produse vestimentare

artizanale și bijuterii artizanale tipic
românești (brâuri, bentiţe, mărgele, braţări,
etc) (5791)
SUEDIA
� Caută firme romanești care se pot

califica pentru a deveni furnizorii săi
autorizaţi  de piese metalice obţinute prin
strunjire, frezare, sudura, ștanţare, presare.
(5789)
� Solicită uși (interior, exterior) și

ferestre lemn și aluminiu. Compania suedeză
este un distribuitor cu tradiţie pe piaţa
suedeză, de uși și ferestre. Caută furnizori
români capabili să producă și livreze produse
conforme cu standardul scandinav. (5796)

Acte normative publicate în

Monitorul Oficial
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� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 271 din 5 martie 2015 . 271 din 5 martie 2015 . 271 din 5 martie 2015 . 271 din 5 martie 2015 . 271 din 5 martie 2015 privind modificarea anexei la
Ordinul ministrului economiei nr. 1.212/2014 privind aprobarea
Schemei de ajutor de minimis pentru “Finanţarea proiectelor din
Programul Eficienţă energetică (RO 05) din cadrul Mecanismului
financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014” (MO nr. 182
din 17 martie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 46 din 17 martie 2015 . 46 din 17 martie 2015 . 46 din 17 martie 2015 . 46 din 17 martie 2015 . 46 din 17 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor
măsuri fiscale și pentru modificarea unor acte normative (MO nr.
184 din 18 martie 2015)
�  ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 3.170 din 4 februarie 2015 . 3.170 din 4 februarie 2015 . 3.170 din 4 februarie 2015 . 3.170 din 4 februarie 2015 . 3.170 din 4 februarie 2015 privind aprobarea

modelului de Standard ocupaţional pentru educaţie și formare
profesională (MO nr. 184 din 18 martie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 50 din 19 martie 2015. 50 din 19 martie 2015. 50 din 19 martie 2015. 50 din 19 martie 2015. 50 din 19 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru
aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează
condiţiile de comercializare a produselor (MO nr. 189 din 20 martie
2015)
� ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 . 3 din 18 martie 2015 . 3 din 18 martie 2015 . 3 din 18 martie 2015 . 3 din 18 martie 2015 pentru

aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în
perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/

1991 privind societăţile agricole și alte forme de asociere în
agricultură (MO nr. 191 din 23 martie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 700 din 23 martie 2015 . 700 din 23 martie 2015 . 700 din 23 martie 2015 . 700 din 23 martie 2015 . 700 din 23 martie 2015 pentru aprobarea Ghidului

solicitantului - axa III “Tehnologia informaţiei și comunicaţiilor
pentru sectoarele privat și public”, domeniul major de intervenţie
2 “Dezvoltarea și creșterea eficienţei serviciilor publice electronice”,
operaţiunea 2 “Implementarea de sisteme TIC în scopul creșterii
interoperabilităţii sistemelor informatice”, proiecte la nivel central,
apel 7, din cadrul Programului operaţional sectorial “Creșterea
competitivităţii economice” și a cererii de propuneri de proiecte
aferente (MO nr. 197 din 25 martie 2015)
�  LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 53 din 24 martie 2015 . 53 din 24 martie 2015 . 53 din 24 martie 2015 . 53 din 24 martie 2015 . 53 din 24 martie 2015 pentru modificarea și

completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile
conexe (MO nr. 198 din 25 martie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 54 din 24 martie 2015 . 54 din 24 martie 2015 . 54 din 24 martie 2015 . 54 din 24 martie 2015 . 54 din 24 martie 2015 pentru completarea art. 73 din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (MO nr. 198 din 25 martie
2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 168 din 25 martie 2015 . 168 din 25 martie 2015 . 168 din 25 martie 2015 . 168 din 25 martie 2015 . 168 din 25 martie 2015 pentru modificarea anexei

la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale și
persoanelor vârstnice și al președintelui Institutului Naţional de
Statistică nr. 123/123/2015 privind modificarea și completarea
Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (șase
caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și
protecţiei sociale și al președintelui Institutului Naţional de Statistică
nr. 1.832/856/2011 (MO nr. 200 din 25 martie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 609 din 25 martie 2015 . 609 din 25 martie 2015 . 609 din 25 martie 2015 . 609 din 25 martie 2015 . 609 din 25 martie 2015 pentru aprobarea Ghidului

de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional (MO nr. 209 din 30 martie 2015)


