
BULETIN INFORMATIV ELECTRONIC EDITAT DE CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ

Editorial

GHEORGHE MARCAȘ

președintele C.C.I. Maramureș

Continuare în pag. a  2-a

Aprilie 2015Anul XXV - Nr. 298

CONTCONTCONTCONTCONTAAAAACTCTCTCTCT
hermes

R

DECC – Supporting the development of the economy

of culture and creativity in the cross-border region

Hungary-Romania-Ukraine (HUSKROUA/1001/058)

Activităţi Miskolc și Baia Mare - aprilie 2015

Continuare în pag. a  3-a

România după

decembrie 1989
- Partea a lll-a

Activităţi la Miskolc –
aprilie 2015

În perioada 22-24 aprilie 2015,
la Miskolc (Ungaria), s-au
desfășurat în cadrul proiectului
activităţile programate, respectiv:

-Expoziţia itinerantă
-Conferinţa Finală.
În cadrul expoziţiei itinerante au

participat reprezentanţi ai
stakeholders,parteneri lor și
organizaţiilor din domeniul industriilor
culturale și creative din Ungaria-judeţul
Borsod -Abauj -Zemplen, România – judeţul
Maramureș și Ucraina - regiunea
Transcarpathia

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 Miskolc a
pri lejuit prezentarea a două
organizaţii din domeniul turismului:
una specializată în tratament balneo
și cea de-a doua a prezentat zona
Borsod -Abauj-Zemplen  din punct de
vedere turistic și atracţiile care fac
ca numărul de turiști care vizitează
și se cazează în zonă să înregistreze
creșteri de la an la an. Cu ocazia
activităţilor desfășurate la Miskolc au
fost vizitate și obiective/ atracţii
turistice din zonă.

Ambele activităţi desfășurate la
Miskolc au constituit un bun prilej
de stabilire a contactelor între
partenerii de proiect, participanţii
organizaţi i  expozante, dar și
vizitatorii expoziţiei.

(urmare din numărul anterior)
După alegerile legislative din 2008, niciun

partid nu a obţinut suficiente mandate pentru
a forma singur guvernul. O coaliţie între Partidul
Social Democrat (PSD) și Partidul Democrat-
Liberal (PD-L) a susţinut imediat după alegeri
un guvern condus de Emil Boc cunoscut ca
guvernul Boc 1. În preludiul alegerilor
prezidenţiale din 2009, PSD s-a retras de la
guvernare și guvernul Boc a fost demis prin
moţiune de cenzură, la data de 13 octombrie
2009. A fost pentru prima oară, în istoria post-
decembristă, când un guvern este demis de către
Parlament, prin adoptarea unei moţiuni.
Campania electorală a acestor alegeri s-a
suprapus peste această criză politică, criză care,
alături de cea economică, a constituit principala
temă de dezbateri în campanie. Candidatul PSD,
Mircea Geoană, a propus în campania electorală
o coaliţie cu PNL și UDMR cu un guvern condus
de Klaus Johannis, program care a eșuat odată
cu pierderea alegerilor de președinte. Traian
Băsescu a fost reales și vine cu propunerea sa
pentru o guvernare de dreapta. Un prim candidat
la funcţia de prim ministru propus de Băsescu, a
fost Lucian Croitoru, respins de parlament, iar
cealaltă candidatură a lui Liviu Negoiţă a avut
aceeași soartă. După ce propunerea de intrare
la guvernare alături de PD-L adresată PNL a fost
refuzată, președintele Băsescu a mediat o altă
coaliţie majoritară a PD-L împreună cu UDMR,
minorităţile naţionale și grupul parlamentarilor
independenţi. În această nouă coaliţie Emil
Boc a fost propus pentru un nou mandat de
premier și a fost validat la 23 decembrie 2009.
Parlamentarii independenţi au format mai
târziu Uniunea Naţională pentru Progresul
României, formaţiune politică cu orientare
declarată de centru-stânga, care a jucat un rol
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important în facerea sau desfacerea majorităţii
pentru a reuși la guvernare.

Măsurile dure prin care Guvernul a ales să reducă
cheltuielile publice au venit după un an și jumătate
de tărăgănări, timp în care niciun ministru nu a fost
în stare să vorbească sincer despre hăţișul și rolul
agenţiilor și instituţiilor publice în jocul puterii și să
spună limpede, responsabil, care este numărul total
al angajaţilor la stat, în comparaţie cu cei din sectorul
privat, să oprească/ diminueze cheltuielile
necontrolate, mai ales a celor cu salariile bugetarilor,
prin tăierea sporurilor „nesimţite”. Toate au fost făcute
cu o „responsabilitate maximă”, în sectoarele
supraaglomerate de funcţionari care se călcau pe
picioare, aduși de valul de interese politice din 2008-
2009 pentru creșterea creditului politic necesar
menţinerii la putere.

Nici în a doua parte a anului 2008, dar nici la
începutul lui 2009 nu s-a suflat nicio vorbă despre
situaţia economică dificilă în care se aflau
finanţele românești, ca rezultat al politicilor
guvernului Tăriceanu în cei 4 ani de guvernare.
Numai după campania electorală parlamentară,
noua putere instalată, Traian Băsescu președinte
și Emil Boc premier au anunţat situaţia de criză
în care se află ţara. Aceștia au comunicat în luna
mai 2009 că România este obligată să se
împrumute cu 20 de miliarde de la Fondul Monetar
Internaţional, UE și Banca Mondială, ca ajutor
financiar, o sumă enormă faţă de optimismul
boomului economic care domnise ţara cu jumătate
de an înainte.

Această situaţie disperată în care se afla România
i-a determinat pe președintele Băsescu și pe premierul
BOC, ca măsuri de salvare a ţării de la colapsul
economic, să reducă pensiile cu 15% și salariile
bugetarilor cu 25%.

La întâlnirea președintelui Băsescu, președinţi de
CCIT și CCIR, acesta a spus: „În popor circulă o vorbă:
pune bani albi deoparte pentru zile negre, însă
guvernele care au condus România în perioada de
boom economic nu au făcut provizii pentru viitor,
încurajând cheltuielile necontrolate, angajând sute
de mii de oameni în aparatul de stat, nejustificat,
aruncând cu miliardele de lei obţinute din privatizări
în salariile clientelei politice”.

Aceste cheltuieli scăpate de sub control prin
triplarea cheltuielilor de personal în ultimii cinci
ani, prin noile grile de salarizare a funcţionarilor
publici au arătat limpede disfuncţionalităţile
conceptului sistemului bugetar. De exemplu: un șofer
câștiga de trei ori cât un medic rezident, un funcţionar
public lua dublu faţă de un ministru iar un secretar
de stat câștigă din participarea la consiliile de
administraţie în firmele de stat sume de lei care îi

umilea pe cei mai bine plătiţi oameni experţi sau
specialiști din sistemul privat.

Dincolo de dramatismul reducerilor salariale și ale
pensiilor - majoritatea celor afectaţi de măsurile de
austeritate a fost persoanele care au avut venituri
mici. Guvernul Boc 2 s-a angajat să realizeze cea
mai mare reducere a cheltuielilor bugetare din ultimii
ani, mărind și mai mult gradul de sărăcire a României.

Guvernul Boc 2 a venit la putere după o criză politică
coroborată cu efectele crizei economice. Pentru
echilibrarea bugetului, guvernul român avea nevoie
de o nouă tranșă a unui împrumut de la Fondul Monetar
Internaţional, instituţie care a blocat această tranșă
până la adoptarea bugetului pe anul 2010.

Bugetul pe anul 2010 a fost prima grijă a guvernului
după investitură, deoarece adoptarea sa a fost deja
în întârziere. În condiţiile scăderii drastice a încasărilor
bugetare din cauza crizei economice, el a fost adoptat
în ziua de 15 ianuarie 2010 și a fost un buget de
austeritate. În scopul echilibrării bugetului, s-a
renunţat și la reducerea impozitului de 3% aplicat
microîntreprinderilor acesta fiind adus la nivelul cotei
unice de 16%, pentru creșterea impozitelor locale
pe termen mai lung s-a trecut la schimbarea schemei
de impozitare a proprietăţilor imobiliare la valoarea
lor reală.

Printr-o Ordonanţă de Urgenţă aplicabilă de la 1
iulie 2010, guvernul a introdus noi impozite, lărgind
totodată baza de impozitare. Astfel, tichetele cadou,
de masă, de creșă și de vacanţă, precum și plăţile
compensatorii au fost asociate salariului și impozitate;
cotele de cheltuială forfetară acordate veniturilor
din dreptul de autor s-au înjumătăţit; s-au impus
impozite pe veniturile din dobânzi; cota de impunere
anticipată pentru tranzacţiile cu valută la termen a
fost crescută de la 1% la 16%, iar cea pentru câștigurile
din jocuri de noroc a fost stabilită la 25%. De
asemenea, guvernul a impus taxe locale suplimentare
pe care trebuie să le plătească cei care deţin mai
mult de o clădire, impozit care crește progresiv cu
cât erau deţinute în proprietate mai multe clădiri în
afara celei de domiciliu, iar în vederea reducerii
risipei de fonduri bugetare, s-a promovat o ordonanţă
de urgenţă prin care se reglementau concediile
medicale.

Economia subterană și corupţia au crescut în
perioada crizei în România, ajungând, în România,
potrivit unui studiu al EUobserver, la un nivel cuprins
între 36% și 39%. Formele de corupţie care au golit
bugetul de stat în perioada anilor 2000-2010 s-au
manifestat mai pregnant în următoarele „procedee”:

- reprezentanţii guvernului încheiau contracte
directe cu o firmă aleasă la înţelegere, fără a permite
altor companii concurente să liciteze. Preţul lucrării
era astfel majorat prin creșterea cheltuielilor de la
buget. Rezultatul? Un deficit fiscal mai mare. Suma
majorată mergea la cei care aprobau investiţia;

- se puneau condiţii pe care doar „o firmă agreată”
le îndeplinea, la înţelegere, și care prin umflarea
cheltuielilor directe majora suma alocată de la
bugetul proiectului și plusul se împărţea între
solicitanţi și cei ce aprobau investiţia;

- contracte încheiate cu firme străine, cum au fost
cele cu Bechtel – SUA, EADS - Germania și Microsoft
ș.a. care au fost „legale”, dar care, în condiţiile unor
„licitaţii transparente”, au majorat cheltuielile
statului, astfel că majorările substanţiale se decontau
proporţional cu “nevoile partidelor” care erau la
putere.

Guvernul Victor Ponta 1 a deţinut puterea
executivă în România între 7 mai 2012 și 21
decembrie 2012. La data de 7 mai 2012 a primit
votul de încredere al Parlamentului României și a
depus jurământul de credinţă. Acest cabinet a fost
succesorul Guvernului Mihai Răzvan Ungureanu, care
a pierdut votul de încredere al Parlamentului în
urma aprobării moţiunii de cenzură depusă de USL.
Guvernul Ungureanu este cel de-al doilea guvern
român, după guvernul Boc3, care cade datorită
moţiunii de neîncredere depus de majoritatea
parlamentară.

Guvernul Ponta 1 a fost susţinut, pe tot parcursul
guvernării de către Uniunea Social Liberală, formată
din Partidul Social Democrat și Alianţa de Centru-
Dreapta care era formată din Partidul Naţional Liberal
și Partidul Conservator.

Programul de guvernare al Guvernului Victor Ponta
a avut următoarele obiective, din care majoritatea
nu au fost îndeplinite:

-Realizarea unui mix eficient între politicile de
stimulare a creșterii economice și obiectivul asigurării
stabilităţii economice și financiare a ţării;

-Continuarea acordurilor cu partenerii externi
(Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internaţional,
Banca Mondială);

-Realizarea unei execuţii bugetare de o manieră
prudentă, concomitent cu respectarea obligaţiilor
asumate către diferite categorii de cetăţeni, și
anume, în cursul acestui an, reîntregirea salariilor
personalului bugetar la nivelul din iunie 2010 și
restituirea sumelor reţinute fără bază legală
pensionarilor;

-Creșterea încasărilor bugetare prin eficientizarea
administrării fiscale, îndeosebi prin aplicarea de
proceduri moderne de control, lupta fermă împotriva
evaziunii fiscale și a corupţiei, precum și prin
utilizarea cu rezultate cuantificabile a banului public
(reducerea drastică a cheltuielilor materiale ale
instituţiilor bugetare și ierarhizarea investiţiilor
publice în funcţie de influenţele economico-sociale
favorabile ale acestora);

-Elaborarea pe baze fundamentate a cadrului
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Activităţi la Baia Mare - aprilie 2015

În perioada 28-30 aprilie 2015, la Baia Mare (România),
s-au desfășurat în cadrul proiectului activităţile programate,
respectiv:

-Expoziţia itinerantă
-Conferinţa Finală
-Al patrulea comitet director
În cadrul expoziţiei itinerante au participat reprezentanţi

ai stakeholders, partenerilor și organizaţiilor din domeniul
industriilor culturale și creative din Ungaria-judeţul Borsod -
Abauj -Zemplen, România – judeţul Maramureș și Ucraina -
regiunea Transcarpathia.

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.

În conferinţa finală de la Baia Mare au fost prezentate
rezultatele proiectului, cu accent deosebit pe prezentarea paginii
web www.creative-sector.com și a studiului realizat în domeniul
industriilor culturale și creative în zona proiectului.

Prezentarea paginii web a fost realizată de experţii Holisun SRL
iar prezentarea studiului de Franz Hitzelsberger din partea
consultantului MKW GmbH.

În cadrul Comitetului Director partenerii au convenit termenele/
sarcinile de respectat astfel încât finalizarea proiectului prin

DECC – Supporting the development of the economy of culture and creativity in

the cross-border region Hungary-Romania-Ukraine (HUSKROUA/1001/058)

Activităţi Miskolc și Baia Mare - aprilie 2015

transmiterea raportului final cu cerere de plată să respecte
prevederile contractului de grant.

Programul a cuprins în după-amiaza zilei de 29 aprilie 2015
vizita la obiective turistice din Baia Mare și învăţarea de către
toţi expozanţii a primilor pași de dans maramureșean.

Și la Baia Mare, la fel ca la Ujgorod și Miskolc, activităţile
desfășurate au constituit un bun prilej de stabilire a contactelor
între partenerii de proiect, participanţii organizaţii expozante, dar
și vizitatorii expoziţiei.

Urmare din pag. 1
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În data de 02 aprilie 2015 la Centrul de Instruire
și Marketing al CCI Maramureș, s-a desfășurat
seminarul cu tema ”Ajutorul de stat, obligaţii și
responsabilităţi”.

În deschiderea seminarului Prefectul Judeţului, dl
Anton Rohian și Președintele Consiliului Judeţean, dl
Zamfir Ciceu s-au adresat organizatori lor și
participanţilor cu un cuvânt de bun-venit, apreciind
importanţa unor astfel de întâlniri în vederea unei bune
informări și colaborări între autorităţile locale și
mediul de afaceri. La lucrări au mai participat din
partea Consiliul Concurenţei, dl Dan Ionescu - Consilier
de concurenţă și dl Gheorghe Rădulescu, Director -
Direcţia Teritorială, iar din partea CCI Maramureș dl
Gheorghe Marcaș, președintele organizaţiei, care a
și mediat desfășurarea seminarului.

S-au prezentat aspecte ce vizează ultimele modificări
ale legislaţiei în domeniul concurenţei și aplicarea acesteia
în domeniul ajutorului de stat.

Au participat:
- Reprezentanţi ai mediului de afaceri din regiunea Nord

Vest - operatori economici
- Reprezentanţi ai administraţiei publice locale -

reprezentanţi ai prefecturii și primăriilor din judeţ;
- Reprezentanţi ai instituţiilor publice din judeţ, A.J.F.P.

Maramureș;
- Reprezentanti ai Camerei de Comerţ și Industrie

Maramureș;
- Inspectori de concurenţă din judeţele care cuprind

regiunea Nord-Vest (Cluj, Bihor, Maramureș, Satu Mare,
Sălaj, Bistriţa-Năsăud) și Neamţ;

Seminarul a avut un caracter interactiv fiind structurat
pe două tematici.

În prima parte inspectorul de concurenţă Ciprian Pilan a
prezentat principalele modificări ale legislaţiei cuprinse în
OUG 77/2014 privind controlul de legalitate al actelor
administrative ce instituie măsuri de ajutoare de stat
acordate de către autorităţile publice locale.

Astfel controlul legalităţii actelor administrative care
instituie ajutoare de stat sau care modifică ajutoare de
stat parcurge următorii pași:

- Verificarea existenţei consultărilor prealabile cu Consiliul
Concurenţei sau al avizului ConsiliuluI Concurenţei;

- Verificarea existenţei unei decizii de autorizare din partea
Comisiei Europene;

- Verificarea respectării cerinţelor prevăzute în răspunsul/
avizul Consiliului Concurenţei sau în decizia Comisiei
Europene.

S-a arătat ce este considerat ajutor de stat:

Seminar: ”Ajutorul de stat, obligaţii și responsabilităţi”

- acesta este acordat de către stat inclusiv de către
unităţile administrativ-teritoriale, sau din resurse de stat
sau, după caz, din resurse ale unităţii administrativ-
teritoriale

- este selectiv, aplicarea fiind limitată doar pentru anumite
întreprinderi, zone, activităţi sau pentru producţia anumitor
bunuri/ prestarea anumitor servicii;

- asigură un avantaj economic întreprinderilor;
- distorsionează (sau ameninţă să distorsioneze)

concurenţa și poate afecta comerţul cu statele membre
ale Uniunii Europene.

Formele ajutorului de stat se pot concretiza astfel:
- cele evidente: bani cash; subvenţii pentru firme;
- cele mai puţin evidente: Împrumuturi în condiţii

preferenţiale; Facilităţi fiscale: scutiri, eșalonări, reduceri
de taxe sau impozite; vânzarea sau concesionarea de
terenuri sau clădiri sub preţul pieţei, majorări de capital;

- cele surprinzătoare: Publicitate gratuită la TV, radio (de
stat);

În partea a doua a seminarului s-au prezentat aspecte
ce privesc aplicarea legislaţiei din domeniu privind
obligaţiile și drepturile beneficiarilor de ajutoare de stat.

În general ajutoarele de stat acordate de către autorităţile
locale sunt ajutoare de minimis - ajutoare acordate unei
întreprinderi care, însumate într-o perioadă de 3 ani fiscali
consecutivi, nu depășesc valoarea de 200.000 euro
(100.000 euro în cazul întreprinderilor care activează în
sectorul transportului rutier de marfă în contul terţilor sau
contra cost) - sume brute (înainte de deducerea oricăror
taxe și impozite).

Ajutorul de minimis se cumulează cu alte ajutoare de
stat legate de aceleași costuri eligibile, fără a se depăși

intensitatea ajutorului de stat stabi l ită prin
Regulamente sau Decizii adoptate de către Comisia
Europeană.

Reprezentanţii autorităţilor locale și operatorii
economici au prezentat problemele cu care se
confruntă în stabilirea intensităţii admise, și în
stabilirea eligibilităţii pentru a putea accesa ajutoare
de stat. S-a stabilit continuarea dialogului pe aceste
teme, Consiliul Concurenţei manifestând întreaga
disponibil itate pentru colaborarea cu organele
administraţiei publice centrale și locale în vederea
asigurării funcţionării mecanismelor economiei de
piaţă și, pe această cale, crearea unui mediu de
afaceri prielnic atragerii investiţi i lor necesare
dezvoltării economice.

Inspector coordonator
Bandula Octavian
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bugetar multianual pentru stimularea mediului de
afaceri și întărirea clasei mijlocii;

-Creșterea substanţială a gradului de absorbţie a
fondurilor structurale și de coeziune până la 31
decembrie 2012;

-Măsuri în domeniul sănătăţii din care amintim:
un nou proiect de lege a sănătăţii;

-Îmbunătăţirea performanţelor întreprinderilor de
stat, prin restructurare;

-Reîntregirea salariilor personalului bugetar ș.a.
Încă de la instalarea Guvernului Ponta 1, acesta a

primit o serie de critici, atât din partea opoziţiei,
cât și din partea organismelor financiare
internaţionale: FMI, UE, BM, în principiu, datorită
unor măsuri fără acoperire financiară sau cum au fost
cele de restituire a banilor daţi de guvernul Ungureanu
pentru anumite primării, primiţi din fonduri europene
pe criterii politice neortodoxe; majorarea cu 16%, în
tranșe, a salariilor bugetarilor, punctată de guvernul
Ungureanu pentru vara lui 2012 care va fi împărţită
în două etape - 8% în luna iunie, și 8% după
desfășurarea alegerilor guvernamentale din
noiembrie; nominalizarea cu probleme a unor miniștri
care au căzut în comisiile parlamentare sau în
Parlament

La data de 17 decembrie 2012, în urma victoriei
USL la alegerile legislative din 9 decembrie 2012,
președintele Traian Băsescu l-a nominalizat pe Victor
Ponta să formeze noul guvern, acesta fiind singura
persoană propusă de partidele parlamentare.
Guvernul Victor Ponta 2 a primit votul de încredere
al Parlamentului României pe 21 decembrie 2012,
cu 402 voturi „pentru” și 120 „împotrivă”.

Guvernul Victor Ponta 2 a fost alcătuit din 3
vicepremieri, 15 miniștri, 9 miniștri delegaţi care au
depus jurământul în faţa președintelui Traian Băsescu
la data de 21 decembrie 2012.

Programul de guvernare al Guvernului Victor Ponta
2 a avut în mare aceleași obiective ca și Guvernul
Ponta 1, dar sub o formulare nouă sau veche
modificată gramatical sau ca aspect de expunere,
păstrând forma iniţială a sensului măsurii

Pe 25 februarie 2014, PNL a decis ieșirea de la
guvernare, rupându-se, astfel, USL Guvernul Victor
Ponta 2 a fost dizolvat iar după zece zile a fost
constituit Guvernul Victor Ponta 3.

Guvernul Victor Ponta 3 a fost executivul României
în funcţie începând cu 5 martie 2014, după ce cu o
zi înainte primise votul de încredere al Parlamentului
ţării. Guvernul Ponta 3 a fost susţinut de către PSD,
UDMR, PC și UNPR și a fost aprobat de Parlamentul
României în 4 martie 2014 depunâmd jurământul în
faţa președintelui Traian Băsescu în seara zilei de 5
martie 2014.

Partidul Democrat Liberal, de opoziţie, a depus la

Curtea Constituţională a României o contestaţie
împotriva învestiturii guvernului, motivând că
guvernul nu poate fi învestit fără un program politic.
Deoarece Guvernul Ponta a anunţat angajarea
răspunderii în Parlament pe un nou program, Curtea
Constituţională a constatat, cu 8 voturi pentru și 1
împotrivă, că respectiva contestaţie este fără obiect.

Guvernul Ponta 3 și-a propus un program politic
care actualizează vechiul program de guvernare.
Multe dintre prevederile prevăzute în actualul
program se regăseau și în vechile programe de
guvernare Ponta 1 și 2.

Potrivit Regulamentului ședinţelor comune,
Hotărârea Parlamentului privind acordarea votului
de încredere se semnează de președintele Camerei
Deputaţilor și președintele Senatului și se înaintează
de îndată Președintelui României spre a proceda la
numirea Guvernului.

Cu 377 de voturi „pentru” și 134 de voturi
„împotrivă” a trecut Guvernul Ponta 4, după o ședinţă
prelungită, începută cu o întârziere de aproximativ
o oră și jumătate, provocată de problema
controversată a ministrului propus pentru Diaspora.

Din noul executiv au făcut parte 14 miniștri din
echipa veche și 8 miniștri noi.

Iată ce declara premierul Ponta la prezentarea
guvernului nr. 4 și a programului de guvernare:

-„Voi prezenta în continuare principalele linii de
acţiuni ale Guvernului. Mă aflu în fata dvs. pentru a
cere un vot, ca urmare a schimbării politice din Guvern,
prin plecarea celor de la UDMR și intrarea celor de la
PLR. În baza schimbării, vreau să propun majorităţii
parlamentare noi acţiuni pentru perioada următoare.
Vreau să încep să găsim o modalitate de colaborare
între Guvern și Parlament. Principalele domenii care
se află în atribuţiile Guvernului: 2012, 2013 și 2014
au reprezentat 3 ani de creștere economică. Îmi
doresc ca în 2016 să luam act de 5 ani neîntrerupţi
de creștere economică pe baza unui model social
care să arate că nu doar suferinţa și austeritatea
celor mulţi pot duce la creștere economică.”

În primii 3 ani de guvernare, Guvernul Ponta 1, 2,
3 și 4, a avut succese, dar și multe nerealizări, cu
efecte negative imediate sau întârziate, pe termen
mediu și lung. Să le luăm pe rând, așa cum au fost
apreciate, atât pe plan extern, de către instituţiile
bancare internaţionale – FMI, BM, UE, cât și de analiști
în economie sau de către Curtea de Conturi din
România.

România a ieșit în 2013 din procedura de deficit
excedent, ceea ce înseamnă că diferenţa dintre
veniturile pe care statul le colectează și cheltuielile
pe care le are nu a mai fost considerată de oficialii
de la Bruxelles îngrijorătoare, de natură să afecteze
stabilitatea finanţelor publice. Relevant pentru
viitorul României este și modul în care s-a reușit

menţinerea deficitului bugetar sub 3% din PIB. Din
consultarea datelor publice reiese că România nu a
făcut în ultimii trei ani progrese considerabile în
ceea ce privește colectarea banilor la buget, ajustările
realizându-se în principal prin tăierea de cheltuieli,
multe dintre acestea de la capitolul investiţii.

În 2014, veniturile colectate la buget au însumat
33,4% din PIB, cel mai scăzut nivel din Uniunea
Europeană unde media anului anterior a fost de
45,2% din PIB. Procentul a fost în ușoară creștere
faţă de 2013, când la trezoreria statului s-au strâns
venituri în valoare de numai 33% din PIB, mai slab
decât cel consemnat în 2012 când a fost de 33,5%.
Reţinem că ponderea veniturilor bugetare în PIB este
indicatorul care exprimă atât capacitatea
administrativă a statului de a colecta taxele și
impozitele, cât și nivelul general al fiscalităţii.

În aceeași perioadă, România a reușit să reducă
cheltuielile la 36,4% din PIB în 2012, 35,2% în
2013, respectiv 34,9% în 2014. În toată această
perioadă, au avut de suferit, însă, investiţiile publice.
De reţinut, că investiţiile statului, respectiv banii
cheltuiţi de administraţia centrală și de cea locală,
au coborât în ultimii trei ani la niveluri scăzute,
fiind mai scăzute decât banii cheltuiţi în acest scop
pe timp de criză. Amintim că investiţiile reprezintă
unul dintre principalele motoare ale economiei și
sunt de natură să asigure creștere economică pe termen
mediu și lung.

O altă sursă de finanţare a investiţiilor o reprezintă
fondurile europene. În 2012, statul a plătit sub formă
de cofinanţări 13,2 miliarde de lei, cu peste un miliard
de lei mai puţin decât planificase conform
programului anual actualizat. Mai mult, în același
an, sumele decontate de Comisia Europeană și vărsate
la bugetul statului au fost de 7,9 miliarde de lei, cu
28,3%, respectiv 3,1 miliarde de lei, mai puţin decât
anticipase Guvernul. Un an mai târziu, statul a
cheltuit ceva mai mult pentru cofinanţări, respectiv
14,2 miliarde de lei, cu 7,5% mai mult decât în
2012, dar cu 1,4 miliarde de lei mai puţin decât
anticipase. Nici la capitolul decontări socoteala din
târg nu s-a potrivit cu cea de acasă. Sumele primite
de la UE în contul plăţilor efectuate și Prefinanţare
au fost de 9,1 miliarde de lei, în creștere cu 1,1
miliarde faţă de 2012, dar cu 2,6 miliarde de lei
mai mici decât se aștepta executivul.

Fondurile europene au fost un capitol “delicat”
pentru bugetul statului. Decontările de la Comisie
figurează la venituri în timp ce cofinanţările la
cheltuieli. Prin urmare, dacă decontările sunt mai
mici decât cofinanţările, deficitul bugetar crește.
Prin urmare, este recomandat să existe un echilibru
între decontări și co-finanţări. Din execuţia bugetară
reiese că atunci când sumele primite de la UE au fost
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mai mici decât cele anticipate, executivul a redus și
cofinanţările pentru a nu avea probleme la deficit.

În ultimii trei ani - 2012-2014 -, creșterea
economică din România a fost „salvată”, pe rând, de
sectorul IT&C, de agricultură, respectiv de un avans
modest al mai multor sectoare printre care industria,
IT&C sau intermedierile financiare. În 2012, economia
a înregistrat un avans de 0,6% din Produsul Intern
Brut (PIB), potrivit datelor definitive publicate de
Institutul Naţional de Statistică (INS). Sectorul
informaţiilor și comunicaţiilor a avut cea mai
semnificativă contribuţie pozitivă la avansul
economiei, aportul la creșterea economică fiind de
3,8%. Pe de altă parte, agricultura, industria și
construcţiile au influenţa negativ creșterea
economică, acestea având contribuţii de -1,7%, -
2,1%, respectiv -0,1%.

În 2013, creșterea economică a fost de 3,4% din
PIB, în principal ca urmare a unui an agricol foarte
bun. Agricultura a avut o contribuţie de 1,4%, în
timp ce aportul industriei a fost de 0,9%, iar al
sectorului construcţiilor de 0,4%, reiese din datele
semidefinitive ale Statisticii., iar în 2014, economia
a crescut cu 2,8% din PIB faţă de 2013. Agricultura a
avut de această dată o contribuţie modestă, de 0,1%,
la creșterea PIB-ului, în timp ce aportul industriei a
fost similar cu cel din 2013, de 0,9%.

Guvernul Ponta a promis un milion de noi locuri de
muncă în patru ani. Cele mai multe locuri de muncă
au fost înregistrate în 2013, în zona activităţilor de
servicii administrative și a activităţilor de servicii de
suport unde sunt incluse persoanele care desfășoară
activităţi de închiriere și leasing cu autovehicule, bunuri
personale și gospodărești, activităţi de plasare a forţei
de muncă, activităţi în turism (agenţii sau tur-
operatori), activităţi de protecţie și gardă, activităţi
de peisagistică și activităţi de secretariat. IT&C-ul s-a
clasat pe locul al doilea în clasamentul domeniilor cu
cele mai mari creșteri ale numărului de salariaţi.

Dar creșterea cea mai însemnată a numărului de
salariaţi s-a înregistrat în industria ospitalităţii,
numărul de locuri de muncă din hoteluri și restaurante
crescând cu 3,8%. Aceste locuri de muncă sunt, în
general, mai prost plătite și au un caracter sezonier
(vara apar pe litoral, iar iarna în staţiunile montane).
La nivelul industriei, salariul mediu net era în
noiembrie de 1.033 de lei, cu 40,7% mai puţin decât
media de la nivel naţional, de 1.743 de lei.

Un indicator semnificativ al creșterii economiei
este determinat, pe termen mediu și lung, de
investiţiile străine directe (ISD).

Anul 2012 a fost primul an, de după criză, în care
s-a consemnat o creștere a investiţiilor străine directe
care s-au ridicat la 2,13 miliarde de euro, în creștere
cu 18,7% faţă de 2011.

În 2013 s-a consemnat însă cel mai ridicat nivel al
investiţiilor străine direct de după criză, respectiv
2,71 de miliarde de euro. Investiţiile străine directe
au două componente. Una se referă la capitalurile
proprii, adică la banii pe care companiile ”mamă” le
investesc în cele din România, iar cea de-a doua la
creditul net, adică la banii pe care grupurile străine
le împrumută întreprinderilor pe care le deţin la noi
în ţară. Capitalurile proprii pot fi investiţii greenfield
(investiţii de la zero), fuziuni și achiziţii (preluarea
integrală sau parţială de întreprinderi de către
investitori străini de la rezidenţi), dezvoltare de
firme (majorarea deţinerilor de capital ale
investitorilor străini în întreprinderi investiţie străină
directă) sau restructurare de firme (finanţarea de
către investitorii străini, prin aport de capital, a
întreprinderilor investiţie străină directă cu pierderi,
în vederea rentabilizării lor). În 2013, aproape 90%
din valoarea totală a investiţiilor străine directe –
2,42 miliarde de euro, în valoare absolută – au fost
aporturi la capitalurile proprii, în timp ce creditul
net a însumat 285 milioane euro. Investitorii străini
au băgat cei mai mulţi bani în industria prelucrătoare,
circa 31,1% din totalul investiţiilor străine directe
fiind îndreptate către acest sector. În cadrul industriei
prelucrătoare cele mai bine reprezentate ramuri au
fost prelucrarea ţiţeiului, produse chimice, cauciuc și
mase plastice (5,9 la sută din total ISD), industria
mijloacelor de transport (5,7%), metalurgia (4,1%),
industria alimentară, a băuturilor și tutunului (4,0%)
și ciment, sticlă, ceramică (2,7%), potrivit datelor
Băncii Naţionale.

Dar, activităţile care au atras mai multe investiţii
din străinătate au fost intermedierile financiare și
asigurările (14,2% din totalul ISD), comerţul cu
amănuntul și cu ridicata (11,2%), construcţiile și
tranzacţiile imobiliare (9,8%), dar și tehnologia
informaţiei și comunicaţiile (6,9%).

În 2014, investiţiile străine directe au scăzut cu
10,6% faţă de 2013, la 2,43 miliarde de euro, de la
un vârf de 2,71 de miliarde de euro atins în 2013
după declanșarea crizei economice.

Se cunoaște că, în componenta esenţială a unui
buget sănătos, capitolul Venituri este determinant
pentru că, în funcţie de acesta, se prioritizează
capitolul Cheltuieli, cu o atenţie sporită la Investiţii.
Dar, Veniturile la noi nu sunt rezultate și raportate
din încasări realizate, ci din încasări fictive, pe hârtie,
cum se fac de către ANAF și alte instituţii responsabile
ale Statului, abilitate să ia măsuri pecuniare-
financiare de încasare obligatorie și nu prin întocmirea
unor procese-verbale de amenzi sau Decizii de
Impunere, încheiate firmelor mici, mijlocii și PFA.

Toate aceste acte consemnate sunt însă contestate
în Instanţă și declarate nule. Așa că banii calculaţi la
Venituri din aceste resurse NU EXISTĂ, deși ei au fost

cuprinși în buget. Mai departe, la Cheltuieli, banii
fictivi de mai sus sunt împărţiţi la ministere pentru
a face Investiţii și a fi alocaţi la cheltuieli funcţionale.

Astfel, avem creștere economică pe hârtie. Baza
piramidei, a veniturilor, care permite cheltuirea
efectivă a banilor, este afectată, deși s-au făcut alocări.
Nu sunt resurse pentru investiţiile în Sănătate, iar
autostrăzile sunt doar dorinţe în Master Planul
Ministerului Transporturilor, pentru că nu sunt bani
care să susţină cererile, deși s-au alocat „bani scriptici”.

La prima vedere, această situaţie, înseamnă un
blocaj la nivel naţional. Ei bine, acesta nu se creează,
pentru că ministerele nu sunt lăsate, de guvern, să
moară. Ele funcţionează la ralanti sau la nivel de
avarie. De unde vin totuși banii necesari, care trebuie
să completeze golul lăsat de „banii scriptici”,
insuficienţi să activeze economia? Vin din
împrumuturi externe și de pe piaţa interbancară.
Această stare de fapt este confirmată de Raportul de
Audit de Performanţă al Curţii de Conturi privind
„Evaluarea managementului datoriei publice în
perioada 2012-2014”. Iată ce afirmă acest Raport:
„Apreciem că politica de contractare a împrumuturilor
de stat trebuie să fie orientată către efectuarea de
cheltuieli productive, și anume realizarea de investiţii
în resurse umane, în infrastructură, în cercetare,
investiţii în tehnologie și tehnică avansată și alte
activităţi benefice pe termen lung, care pot să asigure
în viitor atât rambursarea obligaţiunilor emise și
plata dobânzilor aferente, cât și dezvoltarea
economiei în ansamblu”. În continuare, Curtea de
Conturi afirmă că, în numai doi ani, 2012-2014,
datoria publică a României a manifestat o tendinţă
de creștere continuă: nivelul înregistrat la 31
decembrie 2012 era de 54,38 miliarde euro, iar la
finele anului 2014 a ajuns la 65,94 miliarde euro,
în plus cu 11 miliarde de euro datorie, plus faţă de
ceea ce era deja împrumutat. Unde sunt aceste 11
miliarde euro?! În finanţarea cheltuielilor
administrative ale ministerelor, cheltuieli care ar fi
trebuit să fie efectuate din banii de la Venituri, din
încasările de pe hârtie rezultate din deciziile de
Impunere, anulate de Instanţe. Astfel, pentru
Investiţii, pentru Dezvoltare, nu mai rămân bani
reali.

Cuantumul datoriei României în PIB a ajuns la
44,1% în 2014, cu peste 4% mai mult decât
pragul considerat sigur și recomandat de
către însăși Banca Naţională a României.

În aceste condiţii, cu o economie în creștere,
datoria pe cap de locuitor a crescut de la 2.705 euro
la 3.313 euro.

Despre cum se va încheia acest sfert de veac vom
reveni la sfârșitul acestui an cu noi completări. Până
atunci să ne bucurăm de pace și de înţelegere în ţară
și peste hotare.
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- ARBITRAJUL COMERCIAL -

PROCEDURĂ LEGALĂ DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR
AVANTAJOASĂ  PENTRU OPERATORII ECONOMICI

Apariţia arbitrajului comercial în forma ad-hoc este
strâns legată de începutul perioadei manufacturiere din
perioada Evului Mediu, perioadă în  care au apărut breslele
ca un grup de protecţie, evoluând apoi ca organizaţii
profesionale, cu puternic caracter de apărare a intereselor
comerciale și industriale ale membrilor ei faţă de mediul
politic și administrativ pe de-o parte și pe de altă parte
pentru apărarea principiului  liberei circulaţii a persoanelor,
serviciilor, produselor și mărfurilor.

În această perioadă litigiile comerciale și de afaceri dintre
bresle sau membri breslelor erau soluţionate de Consiliul
Breslelor din care făcea parte și starostele în calitate de
președinte și alte persoane, care audia părţile și apoi se
pronunţa luând în considerare depoziţiile acestora.

Procedura de soluţionare a litigiilor pleca de la încercare
de soluţionare amiabilă între părţi, arbitri având doar rolul
de a stabili starea de fapt și de a găsi cauza care a dus la
nașterea litigiului respectiv. În etapa următoare, dacă nu se
ajungea la o mediere, urma etapa dezbaterilor pe plan
dezvoltat, făcând apel la elemente tehnice, juridice,
financiare pentru a clarifica, indubitabil, circumstanţele și
în vederea stabilirii cauzelor care au dus la nașterea
litigiului.

În domeniul soluţionării problemelor litigioase de drept
comercial, după apariţia camerelor de comerţ, s-a trecut la
arbitrajul instituţionalizat, reglementat prin Cartea a IV-a
din Codul de procedură civilă, încredinţat curţilor de
arbitraj care funcţionau pe lângă camerele de comerţ locale,
naţionale și internaţionale. În această postură și situaţie de
funcţionare, pe lângă Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, constituită în temeiul Decretului –Lege 139/
1990, s-a constituit Comisia de Arbitraj Comercial de pe
lângă CCI Maramureș, devenind funcţională în 1994 și
denumită în prezent Curtea de Arbitraj Comercial de pe
lângă Camera de Comerţ și Industrie Maramureș.

Soluţionarea litigiilor prin arbitrajul comercial,
prin avantajele pe care le oferă, constituie o
”facilitate” legală acordată celor care
se văd nevoiţi să apeleze la o
procedură de judecată pentru
obţinerea unei hotărâri  care sa
constate drepturile lor privind
sumele pe care sunt îndreptăţiţi să
le încaseze de la debitorii lor,
hotărâre în temeiul căreia să poată
cere, dacă este cazul, și executarea
silită.

Avantajele arbitrajului
comercial sunt:

1. soluţionarea rapidă si
definitiva a litigiului: termenul in
care se da o hotărâre arbitrala la
Curtea de Arbitraj Comercial  de
pe lângă CCI Maramureș este de

maxim 5 luni, termenul mediu de soluţionare fiind de 105
zile, o celeritate convenabilă părţilor.

2. cheltuielile arbitrale reduse - taxele arbitrale sunt mai
mici decât taxele de timbru percepute de instanţele
judecătorești (în primă instanţă și în căile de atac). Din
experienţa celor peste 20 de ani de activitate taxele arbitrale
au avut o valoare cuprinsă intre 2 și 8 % din valoarea
pretenţiilor;

3. confidenţialitatea¸ atât a dosarului, cât și a dezbaterilor,
ședinţele nefiind publice, realizându-se în spaţii special
amenajate, în condiţii amiabile, arbitri fiind cei care, înainte
de a trece la soluţionarea cauzei și pe tot parcursul
procesului, încearcă clarificarea problemelor și chiar
împăcarea părţilor. Caracterul nepublic al ședinţelor
arbitrale au consecinţe faţă de părţi, dar și în ceea ce privește
presa de scandal și persoanele străine de cauză.  Caracterul
aglomerat si public al ședinţelor de judecată de la instanţele
de judecată creează o atmosferă încărcată, neprielnică,
diferită de cea de la curtea de arbitraj comercial unde
atmosfera este mult mai destinsă, chiar colegială punându-
se accent pe soluţionarea amiabilă, aspect care contribuie
și la celeritatea soluţionării litigiului.

4. hotărârea arbitrala:
- este definitiva si obligatorie pentru părţi nu este supusa

apelului, singura cale de atac admisa fiind acţiunea in anulare;
-  are efectele unei hotărâri judecătorești;
-  se executa de buna voie, dar este susceptibila și de

executare silita, in cazul când executarea nu se îndeplinește
de buna voie.

Pentru ca eventualele litigii să revină în competenţa
arbitrajului comercial organizat de Curtea de Arbitraj
Comercial de pe lângă Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș se impune ca în cuprinsul contractului să fie
inserată o clauză distinctă respectiv: “Orice litigiu
decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv

referitor la validitatea, interpretarea, executarea
sau desfiinţarea lui, va fi soluţionat prin

arbitraj organizat de Curtea de
Arbitraj Comercial de pe lângă
Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, în conformitate cu
Regulamentul de organizare și
Regulile de procedură arbitrală
ale în vigoare ale acestei Curţi.
Hotărârea arbitrală este
definitivă și obligatorie.“

Informaţii suplimentare la
sediul Camerei de Comerţ si
Industrie Maramureș din : Baia
Mare, bd. Unirii, nr. 16, et. 3, cam.
10, tel. 0262 221510, 0362
405302, 0770 843495 sau pe site-
ul : www.ccimm.ro . Persoana de
contact: Dumitru Claudia.
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Obligaţiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile Codului civil referitoare la mandat
și de cele special prevăzute în Legea 31 / 1990 a societăţilor republicată, cu modificările ulterioare (art. 72).

� Obligaţiile administratorilor conform Legii 31/1990
Administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru:

a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;
b) existenţa reală a dividendelor plătite;
c) existenţa registrelor cerute de lege și corecta lor ţinere;
d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

Administratorii pot face toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al
societăţii, afară de restricţiile arătate în actul constitutiv.

Ei sunt obligaţi să ia parte la toate adunările societăţii, la consiliile de administraţie și la organele de conducere
similare acestora.

Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu îl pot transmite decât dacă această facultate li s-
a acordat în mod expres. În cazul încălcării acestei interdicţii , societatea poate pretinde de la cel substituit
beneficiile rezultate din operaţiune.  Administratorul care, fără drept, își substituie altă persoană răspunde solidar
cu aceasta pentru eventualele pagube produse societăţii.

� Răspunderea solidară a administratorilor
În conformitate cu art. 27 din OG nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedură fiscală răspund

solidar cu debitorul următoarele persoane:
-  asociaţii din asocierile fără personalitate juridică, inclusiv membrii întreprinderilor familiale, pentru obligaţiile

fiscale datorate de acestea alături de reprezentanţii legali care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea și/
sau neachitarea obligaţiilor fiscale la scadenţă;

-  reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea-credinţă, declară băncii că nu deţine alte disponibilităţi
bănești.

Pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil răspund solidar cu acesta următoarele
persoane:

-  administratorii, asociaţii, acţionarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice
debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credinţă, sub orice formă, a activelor debitorului;

-  administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credinţă, nu și-au îndeplinit obligaţia legală de
a cere instanţei competente deschiderea procedurii insolvenţei, pentru obligaţiile fiscale aferente perioadei respective
și rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate;

-  administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea și/sau neachitarea
la scadenţă a obligaţiilor fiscale;

-  administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat restituirea sau rambursarea unor
sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite debitorului.

ATENTIE!
�Potrivit art. 2 din OG nr. 75 din 30 august 2001 privind organizarea și funcţionarea cazierului fiscal în cazierul

fiscal al reprezentanţilor legali se înscrie și  inactivitatea fiscală a societăţii, declarată potrivit legii.
�Administratorii societăţii care nu mai îndeplinesc condiţiile cerute de lege pentru calitatea de administrator

sunt decăzuţi din drepturi (art. 731 din Legea 31/1990).
�Conform art. 237 din Legea 31 / 1990 a societăţilor republicată, cu modificările ulterioare: la cererea

oricărei persoane interesate, precum și a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul va putea pronunţa
dizolvarea societăţii în cazurile în care societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni.
Expirarea mandatului administratorilor este un motiv de dizolvare a societăţilor, prin urmare este necesar a se
înregistra la timp la Oficiul Registrului Comerţului actele prin care mandatul administratorilor este prelungit sau se
numesc alţi administratori.

�Camera de Comerţ și Industrie Maramureș ca organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, nonprofit,
prin Centrul de Consultanţă și Asistenţă pentru Societăţi Comerciale, vă oferă consultanţă și asistenţă pentru
înregistrarea la Registrul Comerţului a NUMIRII / REVOCĂRII ADMINISTRATORILOR și a altor modificări
aduse actelor constitutive, inclusiv înregistrarea la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureș
a documentaţiei aferente.

Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul nostru din Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 16, et. III, cam
10, Telefon: 0262-221510, 0728 233908, Fax: 0262-225794  - persoană de contact: Claudia Dumitru, tel.
0770 843495.

Nu ezitaţi să ne contactaţi! Vă așteptăm.

OBLIGAŢIILE ȘI RĂSPUNDEREA ADMINSTRATORILOR
SOCIETĂŢILOR
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Acte normative publicate în

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

� CIRCULARĂ nr CIRCULARĂ nr CIRCULARĂ nr CIRCULARĂ nr CIRCULARĂ nr. 12 din 31 martie 2015. 12 din 31 martie 2015. 12 din 31 martie 2015. 12 din 31 martie 2015. 12 din 31 martie 2015
privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a
Băncii Naţionale a României (MO nr. 219
din 1 aprilie 2015)
�  ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 730 din 30 martie 2015. 730 din 30 martie 2015. 730 din 30 martie 2015. 730 din 30 martie 2015. 730 din 30 martie 2015

pentru aprobarea corrigendumului nr. 1 la
Ghidul 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 la cererea de
propuneri de proiecte aferente (MO nr. 222
din 1 aprilie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 70 din 2 aprilie 2015 . 70 din 2 aprilie 2015 . 70 din 2 aprilie 2015 . 70 din 2 aprilie 2015 . 70 din 2 aprilie 2015 pentru

întărirea disciplinei financiare privind
operaţiunile de încasări și plăţi în numerar
și pentru modificarea și completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plată (MO nr. 242 din 9 aprilie
2015)
� HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr. 218 din 25 martie 2015. 218 din 25 martie 2015. 218 din 25 martie 2015. 218 din 25 martie 2015. 218 din 25 martie 2015

privind registrul agricol pentru perioada
2015-2019 (MO nr. 242 din 9 aprilie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 837 din 2 aprilie 2015 . 837 din 2 aprilie 2015 . 837 din 2 aprilie 2015 . 837 din 2 aprilie 2015 . 837 din 2 aprilie 2015 pentru

modificarea și completarea Ordinului
președintelui Agenţiei Naţionale de

Administrare Fiscală nr. 3.392/2011 pentru
aprobarea Procedurii privind stabilirea din
oficiu a impozitelor, taxelor și contribuţiilor
cu regim de stabilire prin autoimpunere sau
reţinere la sursă (MO nr. 246 din 10 aprilie
2015)
�  LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010. 134 din 1 iulie 2010. 134 din 1 iulie 2010. 134 din 1 iulie 2010. 134 din 1 iulie 2010

(*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) privind Codul de procedură
civilă (MO nr. 247 din 10 aprilie 2015)
� ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 7. 6 din 7. 6 din 7. 6 din 7. 6 din 7

aprilie 2015 aprilie 2015 aprilie 2015 aprilie 2015 aprilie 2015 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal (MO nr. 250 din 14 aprilie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 78 din 17 aprilie 2015 . 78 din 17 aprilie 2015 . 78 din 17 aprilie 2015 . 78 din 17 aprilie 2015 . 78 din 17 aprilie 2015 pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 78/2014 privind modificarea
art. VII din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 107/2013 p e n t r u
stabilirea unor măsuri bugetare (MO nr. 278
din 24 aprilie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 826 din 21 aprilie 2015 . 826 din 21 aprilie 2015 . 826 din 21 aprilie 2015 . 826 din 21 aprilie 2015 . 826 din 21 aprilie 2015 privind

aprobarea schemei de ajutor de minimis
“Dezvoltarea economiei sociale -
continuarea sprijinului pentru înfiinţarea
și dezvoltarea de structuri de economie
socială”, aferentă Programului operaţional
sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”
2007-2013 (POSDRU 2007-2013), axa
prioritară 6 “Promovarea incluziunii
sociale”, domeniul major de intervenţie 6.1
“Dezvoltarea economiei sociale” (MO nr.
279 din 24 aprilie 2015)
�     ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 838 din 2 aprilie 2015 . 838 din 2 aprilie 2015 . 838 din 2 aprilie 2015 . 838 din 2 aprilie 2015 . 838 din 2 aprilie 2015 pentru

modificarea Ordinului președintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
nr. 1.950/2012 privind aprobarea
modelului și conţinutului formularelor
utilizate pentru declararea impozitelor și
taxelor cu regim de stabilire prin
autoimpunere sau reţinere la sursă (MO
nr. 279 din 24 aprilie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 93 din 23 aprilie 2015 . 93 din 23 aprilie 2015 . 93 din 23 aprilie 2015 . 93 din 23 aprilie 2015 . 93 din 23 aprilie 2015 privind

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 84/2014 pentru completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind
organizarea și desfășurarea activităţii de
turism în România (MO nr. 281 din 27 aprilie
2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 88 din 23 aprilie 2015 . 88 din 23 aprilie 2015 . 88 din 23 aprilie 2015 . 88 din 23 aprilie 2015 . 88 din 23 aprilie 2015 pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea
Programului de stimulare a cumpărării de
autoturisme noi (MO nr. 282 din 27 aprilie
2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 836 din 7 aprilie 2015 . 836 din 7 aprilie 2015 . 836 din 7 aprilie 2015 . 836 din 7 aprilie 2015 . 836 din 7 aprilie 2015 privind

modificarea Ordinului ministrului muncii,
familiei, protecţiei sociale și persoanelor
vârstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea
Listei standardelor române care adoptă
standardele europene armonizate
referitoare la echipamentele individuale de
protecţie (MO nr. 282 din 27 aprilie 2015)
� ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din. 8 din. 8 din. 8 din. 8 din

22 aprilie 2015 22 aprilie 2015 22 aprilie 2015 22 aprilie 2015 22 aprilie 2015 pentru modificarea și
completarea unor acte normative (MO nr.
285 din 28 aprilie 2015)

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

• • • • • Din străinătate

CERERI

BELGIA
� Se caută producători in România de

tâmplărie PVC, în mod specific profil tip
Schuco. (5797)
FRANŢA
� Firma franceză este specializată în

producţia și comercializarea de vesela și
diverse obiecte de decoraţiuni interioare,
având peste 8000 de puncte de vânzare în
Europa. Firma dorește să identifice posibili
furnizori din România de :Mic mobilier
design; Corpuri de iluminat decorative
(conform normelor UE); Vase pentru flori
și flori artificiale; Vesela și tacâmuri din
oţel inox (5799)
� Solicită produsele: 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, inclusiv carne
halal.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 (5806)
GERMANIA
� Firma este o companie de import-

export și consultanţă cu sediul în Mannheim/
Germania. Caută o colaborare cu
exportatori de deșeuri de metal cum ar fi
HMS 1/2 80:20, vrac, mai multe informaţii
si detalii fiind oferite după primul contact.
(5800)
� Firma este interesata să importe din

România aparataj electric de joasă tensiune
(întrerupătoare, prelungitoare, prize
electrice, etc). Se caută  producători în
România. (5801)
� Firma este interesată să importe

articole din sticlă și portelan din România.
(5804)
� Compania germană caută

producători/ furnizori în domeniul textile,
îmbrăcăminte, pielarie. De asemenea

dorește colaborare cu producători de ciorapi
din nylon (5807)
ITALIA
� Firma dorește să cumpere din

România cantităţi mari de: mălai, soia
prăjită, fulgi de orz, fulgi de porumb, grâu
normal, grâu dur.  (5802)
OLANDA
� Firma caută  producători din România

(cunoscători de limba engleză), care au
capacitate de producţie și export în Olanda.
Firmele românești vor primi comenzi de
producţie și export conform specificaţiilor
partenerului extern. (5808)
SPANIA
� Firma caută: gatere pentru stabilirea

unei colaborări și producători de mânere
pentru import în Spania. (5798)
� 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). (5803)
� Solicită produse vestimentare artizanale

și bijuterii artizanale tipic românești (brâuri,
bentiţe, mărgele, brăţări, etc). (5805)

Cafeneaua Oamenilor de Afaceri

Oportunităţi de finanţare de la bugetul de stat 2015Oportunităţi de finanţare de la bugetul de stat 2015Oportunităţi de finanţare de la bugetul de stat 2015Oportunităţi de finanţare de la bugetul de stat 2015Oportunităţi de finanţare de la bugetul de stat 2015
Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,

Mediul de Afaceri și Turism va implementa (și) în anul
2015 mai multe programe cu finanţare de la bugetul de
stat, care au deja un istoric de succes:
�Programul pentru dezvoltarea abilităţilor

antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului
acestora la finanţare – START : AFN maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile
aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 lei/beneficiar
� Programul de dezvoltare și modernizare a activităţilor de comercializare a

produselor și serviciilor de piaţă : AFN maxim 90% din valoarea cheltuielilor
eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 135.000 lei/beneficiar
� Programul pentru stimularea înfiinţării și dezvoltării microîntreprinderilor de

către întreprinzătorii tineri (SRL-D) : AFN maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 44.821 lei/beneficiar
� Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici

și mijlocii: AFN maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar
� Programul naţional multianual pentru susţinerea meșteșugurilor și artizanatului
� Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
În data de 7 aprilie 2015 Camera de Comerţ și Industrie Maramureș și Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și

Cooperaţie Cluj  au organizat,  Cafeneaua Oamenilor de Afaceri cu tema: “Oportunităţi de finanţare de la bugetul de stat 2015”.
În cadrul evenimentului, ce s-a desfășurat la Centrul de Instruire și Marketing al CCI Maramureș, celor peste 30 de întreprinzători interesaţi
le-au fost prezentate principalele prevederi ale procedurilor unora dintre cele mai accesate dintre aceste programe.

Pot beneficia de prevederile Programelor societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la
data completării planului de afaceri online, mai multe criterii de eligibilitate, sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 , Legii nr.1/2005 sau în baza
OUG nr. 6/2011 și se încadrează în categoria IMM, conform Legii 346/2004.


