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Noile

Coduri Fiscale

Codul Fiscal și Codul de
Procedură Fiscală includ măsuri cu
un mare impact asupra vieţii de zi
cu zi, din economie, între relaţiile
de la nivel macroeconomic și cel
microeconomic, dintre stat și
producător, dintre producători și
consumatori, dintre mediul de
afaceri și cel politic, toate într-o
nouă concepţie, revoluţionară,
conformă cu cerinţele pieţii
internaţionale.

Măsura cea mai revoluţionară a
analiștilor și experţilor în
macroeconomie din ţară sau din
străinătate, care pune „foc pe
butoiul cu pulbere”, în frunte cu
liderii mondiali de opinie – FMI,
UE și BM, este aceea referitoare la
scăderea TVA la produsele de bază,
respectiv carne, legume și fructe,
de la 24% la 9%, aflată în
funcţiune de la 1 iunie 2015,
precum și reducerea cotei standard
de TVA de la 24% la 19% de la 1
ianuarie 2016.  Iniţial, propunerea
PSD era de scădere a TVA standard
la 20%, dar ulterior, la cererea
PNL s-a decis ca reducerea să se
facă mai jos la 19%. Din calcule,
rezultă că măsura va crea o
diminuare a resurselor financiare în
bugetul public de 9 miliarde pe
anul 2016. Eugen Teodorovici,
ministrul Finanţelor, a anunţat „ca
un fin expert în finanţe” că măsura
se va aplica încă din acest an, dar
momentul oficial va fi stabilit după
rectificarea bugetară din luna iulie
a.c.

Sedinţa Consiliului Director al Asociaţiei
“Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și

Incluziune Socială” Cluj-Napoca
În data de 17 iunie 2015, între orele 11:00 și 13:00 a avut loc la Cluj Napoca

ședinţa Consiliului Director al PROIS-NV. La ședinţă a fost prezentă și Camera de Comerţ
și Industrie Maramureș în calitatea sa de membru al Consiliului Director.

În cadrul ședinţei, participanţii au aprobat realizarea unui parteneriat între PROIS-
NV și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca pentru un parteneriat in cadrul proiectului
Cluj-Napoca Smart City.

Membrii Consiliului Director
al PROIS-NV au convenit asupra
faptului că este necesară
actualizarea Statutului
Asociaţiei PROIS-NV. In
perioada următoare, membrii
PROIS-NV vor fi invitaţi să
transmită Secretariatului
PROIS-NV propuneri de
modificare a statutului.

Un alt subiect discutat a
fost cel legat de cofinanţarea
proiectelor implementate de
Asociaţia “Pactul Regional
Nord-Vest pentru Ocupare și
Incluziune Socială”, proiecte
POSDRU, ERASMUS+ etc.

În atenţia operatorilor economici

Pentru siguranţa exploatării

instalaţiior electrice
Activităţile operatorilor economici implică

anumite riscuri pe care le gestionează prin
identificarea și analizarea lor și apoi prin
evaluarea lor pentru ţinerea sub control.
Succesul ţinerii sub control al riscului depinde
de eficacitatea aplicării procesului de
management al riscului la diferite niveluri
relevante ale operatorilor economici și trebuie
să ia în considerare și factorii umani.

O sursă de riscuri în activitatea unor
operatori economici o reprezintă instalaţiile
electrice aflate în proprietatea și/sau
exploatarea lor. În domeniul energiei electrice
este instituită o autoritate la nivel naţional,
Autoritatea Naţională de Reglementare în
domeniul Energiei, (ANRE), care are ca obiect
de activitate elaborarea, aprobarea și
monitorizarea aplicării reglementărilor
obligatorii la nivel naţional necesare
funcţionării sectorului și pieţei energiei electrice,
termice și a gazelor naturale în condiţii de Continuare în pag. a 3-a

eficienţă, concurenţă, transparenţă și
protecţie a consumatorilor. Pentru buna
funcţionare și pentru siguranţa în exploatare
a instalaţiilor electrice, pentru eliminarea sau
diminuarea riscurilor la aceste instalaţii, ANRE
a emis o serie de acte normative pe care
operatorii economici trebuie să le respecte.

Unul dintre aceste acte normative este
“Regulamentul pentru autorizarea
electricienilor, verificatorilor de proiecte,
responsabililor tehnici cu execuţia, precum și
a experţilor tehnici de calitate și extrajudiciari
în domeniul instalaţiilor electrice”, (ORDINUL Nr.
11 din 13 martie 2013). În acest Regulament este
precizat că “orice operator economic care
deţine sub orice formă instalaţii electrice,
indiferent de nivelul de tensiune al acestora,
trebuie să realizeze exploatarea/
mentenanţa/ supravegherea lor cu
personal având calificare profesională
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O altă prevedere de reducere a TVA,
dar care nu are un efect devastator în
PIB este TVA de 5% la manuale, cărţi,
ziare, evenimente sportive și accesul
la muzee, la castele, case memoriale,
monumente istorice, monumente de
arhitectură și arheologice, târguri,
expoziţii și toate evenimentele
culturale și artistice. Dar cu totul
neașteptat este și TVA de 5% care se
va aplica pentru vânzarea de locuinţe
care au o suprafaţă utilă de maximum
120 de metri pătraţi, dar a căror
valoare evaluată la preţul pieţei nu
depășește suma de 450.000 de lei.

Un articol care a dat de furcă
intervenţiilor pro și contra a factorilor
politici de la putere sau opoziţie, în
frunte cu președintele jucător Traian
Băsescu, a fost acciza suplimentară de
7 eurocenţi, introdusă ca sursă de
venit suplimentar la bugetul public,
cu destinaţia iniţială adresată
construcţiei de autostrăzi, din luna
aprilie 2014, a fost eliminată din Noul
Cod Fiscal.

Un alt capitol cu reduceri de taxe se
află la scăderea accizelor la alcool și
băuturi alcoolice. De exemplu, la
vinurile spumoase acciza va scădea cu
66%, iar pentru alcool etilic - cu 30%.
Marja de reducere a acestei accize este
mai mare sau mai mică în funcţie de
destinaţie, locul și nivelul de consum
la nivel naţional.

Dar, găurile de la buget trebuie să
fie umplute, cu ceva, cu alte taxe, cum
sunt impozitele sau taxele locale. Va
crește impozitul pe clădiri, care va fi
stabilit în funcţie de destinaţia clădirii,
atât pentru populaţie, cât și pentru
firme. Cota de impozit se va situa
într-o plajă cuprinsă între 0,08% și
0,2% pentru locuinţe și între 0,2% și
1,3% pentru clădirile nerezidenţiale.
Nu sunt scutite nici terenurile de sub
clădiri care vor fi și ele impozitate. În
acest caz, consiliile locale vor avea
posibilitatea de a majora, începând cu
2016,  taxele locale cu până 50%, faţă
de 20% cât prevedea legea finanţelor
în prezent. Impozitele și taxele locale
se vor majora anual cu rata inflaţiei.

Bineînţeles, atunci când „foamea de
încasări” la buget va crește, guvernele

caută și găsesc sau inventează noi taxe
sau impozite. Așa este și taxarea inversă
la construcţiile noi. Acesta este un
sistem care permite statului să reducă
evaziunea fiscală, deoarece
cumpărătorul de locuinţe sau de clădiri
rezidenţiale are tot interesul să
recupereze TVA de la vânzător pentru
ca nu cumva statul să îl taxeze pe el
sau deloc. În acest fel se speră că nu se
vor mai vinde clădiri noi „la negru“,
când vânzătorul și compărătorul
câștigă, înșelând statul cu neplata TVA.

O altă sursă de venit pentru stat sunt
pensiile mai mari de 1.000 de lei,
impozitate doar pentru valoarea ce
depășește această sumă. Noul Cod
Fiscal prevede ca din 2016 suma luată
în calcul pentru această scutire să
crească anual cu 50 de lei, până la
atingerea nivelului de 1.200 de lei,
când se va stabiliza la acest nivel.

Noul Cod Fiscal nu a uitat de
resursele la veniturile bugetare de stat,
prin deductibilitatea mai mare la
pensiile private și asigurările de
sănătate. Plafoanele au fost majorate
de la 250 de euro la 400 de euro pe an
de fiecare persoană (dar, atenţie,
impozităm nivele în euro - „moneda
naţională”).

Se mărește domeniul de plată de
contribuţii de sănătate (CASS) prin
aplicarea acestuia la toate câștigurile
din investiţii. Astfel, de la 1 ianuarie
2016, se impune plata de contribuţii
de sănătate (CASS) pentru câștigurile
din investiţii financiare - dobânzi  la
depozite, dividende sau câștiguri de
pe bursă, chiar dacă persoanele care le
obţin plătesc și alte venituri de tipul
salariilor, pensiilor sau din activităţi
independente. Codul fiscal prevede că:
pensionarii, tinerii sub 18 ani,
persoanele cu handicap, bolnavii cu
afecţiuni grave și femeile însărcinate
sunt exonerate de la plata acestora.

Dacă am aflat care sunt contribuţiile
prin taxe și impozite plătite la bugetul
de stat de către persoane fizice care
realizează venituri proprii să vedem
ce măsuri ce vizează Codul fiscal
pentru mediul de afaceri. Astfel
pentru microîntreprinderi se aplică un
impozit diferenţiat. Micro-
întreprinderile fără niciun angajat vor

plăti un impozit de 3% din venit, plus
o cotă trimestrială de 1.530 de lei. Cele
cu un singur salariat vor cotiza la stat
3% din venituri, în vreme ce acelea
care au minimum doi angajaţi vor
plăti numai 1%. Aceste nivele de
cotizare nu sunt o noutate. Ele au fost
accesate în programe de guvernare și
în alţi ani, dar până la urmă au fost
abandonate. Poate că de această dată,
datorită faptului că au fost prinse în
codul fiscal, se vor aplica.

„Taxa pe stâlp”, mult criticată și
controversată în lumea oamenilor de
afaceri, caracterizată ca o frână
financiară a dezvoltării economico-
financiare, a fost eliminată. Taxa pe
construcţii speciale a fost introdusă
anul trecut de către Guvern și consta
în plata a 1,5% din valoarea activelor,
iar autorităţile estimau că vor strânge
la buget cca 500 de milioane de lei.
La sfârșitul anului bugetar 2014, au
constatat că au strâns de trei ori mai
mult. Pentru acest an, taxa fusese deja
scăzută la 1% din active. Prin anularea
acesteia, firmele vor fi încurajate să
dezvolte și să modernizeze activele,
care vor conduce la creșterea
economică a lor și a economiei
românești.

Salutăm ca o măsură necesară
scăderea impozitului pe dividende de
la 16% la 5%, care va duce la
dezvoltarea pieţei de capital, care, în
prezent, este la nivel naţional
nereprezentativă în comparaţie cu
Polonia, Ungaria, Slovenia, Cehia și
alte ţări foste socialiste .

Scutirea de impozit pentru profitul
reinvestit, măsură liberală, ocupă un
loc de cinste în Codul Fiscal.
Guvernul a decis anul trecut să
scutească de impozit profitul
reinvestit, măsura urmând să se aplice
începând cu finele acestui an și
prelungită fără termen. 

Codul Fiscal și Codul de Procedură
Fiscală au fost adoptate pe articole.
În comisie au fost acceptate 450 de
amendamente la Codul Fiscal și au
fost respinse alte 350.

Aplicarea prevederilor codului „va
duce la un deficit bugetar mai mare
decât cel asumat, dar un deficit care
rămâne sub limita celui stabilit în
criteriul de la Maastricht, care este

Continuare în pag. a  5-a
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Pentru siguranţa exploatării

instalaţiior electrice

în domeniul instalaţiilor electrice sub
coordonarea / supravegherea
electricienilor autorizaţi, având gradul de
autorizare corespunzător nivelului maxim de
tensiune aferent. ”

Desfășurarea activităţii de autorizare a
electricienilor, verificatorilor de proiecte,
responsabililor tehnici cu execuţia, precum și
a experţilor tehnici de calitate și extrajudiciari
în domeniul instalaţiilor electrice, se realizează
de catre ANRE în baza Regulamentului
precizat mai sus Dosarul necesar pentru
înscrierea la examenul de autorizare/
reautorizare cuprinde obligatoriu un
“Document care atestă absolvirea unui
curs de pregatire teoretică” în

INVITAŢIE
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș organizează

manifestare internaţională care se va desfășura în perioada 25-27 septembrie 2015, la Centrul de Instruire și
Marketing din Baia Mare, Aleea Expoziţiei nr. 5.

In cadrul manifestării expoziţionale vor fi organizate pe lângă expoziţia cu caracter general și:
- Salonul Tradiţie și Inovare în Maramureș ediţia a IV-a

- Salonul Meșterilor Populari ediţia a X-a
- Salonul Industriilor Creative ediţia a II-a

- Salonul Outlet ediţia a V-a
- Salonul Lyoness ediţia a II-a

Expoziţia, ajunsă la ediţia a XXIII-a, a promovat pe parcursul anilor mii de firme expozante și sute de mii de vizitatori i-au
trecut pragul. Anul acesta ne dorim să atragem cât mai mulţi expozanţi în perioada de înscriere timpurie și de aceea
oferim o reducere de 10% din valoarea chiriei standului pentru toate firmele care se înscriu până în 15 august 2015.

La ediţia anterioară au participat 46 de firme din Bihor, București, Cluj, Maramureș, Mureș, Satu Mare și Timiș.

Până la acestă oră s-au înscris în cadrul manifestării expoziţionale 40 de firme care acoperă următoarele domenii:
- Rochii, taioare, pantaloni, fuste, jachete, paltoane, haine și căciuli de blană pentru femei
- Sacouri, pantaloni, cămăși și jachete pentru bărbaţi
- Bijuterii handmade
- Cosmetice și uleiuri esenţiale
- Saltele și perne din burete cu sau fără spumă memory
- Servicii bancare și asigurări
- Pompe de caldură, sisteme de încălzire cu panouri solare și sisteme fotovoltaice
- Șeminee și centrale pe lemn și peleţi
- Materiale de construcţii - lacuri, vopsele
- Porţi și uși garaje inclusiv sisteme de închidere centralizată
- Sisteme de securitate cu cameră IR și DVR
- Băuturi
- Hrană pentru animale

Detalii suplimentare la tel 0262-221510, fax 0262-225794, email cci_mm@ccimm.ro, web: www.ccimm.ro

Urmare din pag. 1 conformitate cu obligaţia precizată la
art. 25) și art. 37) din Regulament;

În acest sens, Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș este abilitată de către
ANRE pentru organizarea de cursuri de
pregătire teoretică în vederea autorizării/
reautorizarii electricienilor (gradul I, II și III).
Sesiunile de examen se organizează de două
ori pe an, primavara și toamna. Programul
de desfășurare al sesiunii de toamnă 2015 va
fi publicat de ANRE în cursul lunii august. În
funcţie de acest program, cursul organizat de
CCI Maramureș va avea loc în cursul lunii
septembrie sau octombrie. Informaţii
suplimentare la sediul CCI Maramureș, bd.
Unirii nr. 16, et. 3, cam. 9, tel. 0262-221510,
0362-405303, fax 0262-225794, e-mail
cci_mm@ccimm.ro – Mihail MĂRĂȘESCU.
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Camera de Comerţ și Industrie a României,
gazda lansării serviciului ChamberTrust

București, 25 iunie 2015: Camera de Comerţ și Industrie a
României a găzduit joi, 25 iunie 2015, lansarea serviciului
ChamberTrust în România, un instrument de certificare a
companiilor în vederea creșterii gradului de încredere pentru
partenerii internaţionali.

În cadrul seminarului, Georges Fischer, Director al World
Chambers Network și Director Reţele și Parteneriate Internaţionale
din cadrul Camerei de Comerţ și Industrie Paris – Ile-de-France a
abordat subiecte referitoare la comerţul internaţional și totodată
a pus accent pe instrumentele
moderne de promovare furnizate
companiilor de Camere de Comerţ
din toată lumea, în vederea
facilitării accesului pe pieţele
internaţionale.

"ChamberTrust reprezintă o bancă
de date constituită la nivel global
de World Chambers Network și
conţine întreprinderi cu produsele
și activ ităţ i le lor. Serviciul
ChamberTrust reprezintă garanţa
unui prim nivel de verificare și este
destinat, întâi și întâi,
întreprinderilor mici și mijlocii,

care sunt interesate de pieţele internaţionale, pentru că aceste
întreprinderi au nevoie de această garanţie a încrederii ca să fie
contactate. ChamberTrust se realizează prin intermediul Camerelor
de Comerţ pentru că acestea sunt o marcă recunoscută
pretutindeni în lume și au un conţinut de încredere la nivel
internaţional.” a declarat Georges Fischer.

ChamberTrust este un ceritificat digital care va fi acordat firmelor
în baza unei analize specializate, permiţându-le înscrierea într-o
bază de date internaţională, foarte utilă, mai ales pentru comerţul

online. După obţinerea acestui
certificat, beneficiile sunt multiple:
impact în relaţiile cu partenerii și
recunoaștere a firmei, vizibilitate
prin intermediul site-ului CCIR și
la nivelul companiilor interesate/
implicate în comerţul
internaţional.

Mai multe detalii referitoare la
acest serviciu puteţi găsi pe
portalul oficial al World Chambers
Network http://
chambertrust.worldchambers.com.

CCI a României -

Biroul Comunicare Publică

Competenţă și încredere prin standarde, calitate, sisteme de management
Din ce în ce mai mulţi operatori economici

din întreaga lume își integrează sistemele de
management în scopul creșterii eficienţei și
eficacităţii, utilizând standardele din familia
ISO 9000 (sisteme de management al calităţii
- SMC), ISO 14000 (sisteme de
management de mediu) și OHSAS (sănătate
și securitate ocupaţională). Doriţi să vă selectaţi
furnizorii, doriţi să folosiţi doar produse și
servicii de calitate? Atunci cu siguranţă trebuie
să utilizaţi standardele din familia SR ISO
9000. Ce reprezintă aceste standarde? Cum
vă pot ele ajuta? Cum puteţi fi sigur că
furnizorii dvs. vor înţelege tot ceea ce doriţi
de la ei și cum vor putea fi capabili aceștia să
vă satisfacă toate cerinţele?

Răspunsul la aceste întrebări trebuie să ţină
cont neapărat și de dinamica afacerilor, de
dinamica conceptelor privind dezvoltarea
durabilă a organizaţiilor (firme, intituţii,
ONG-uri). Un exemplu elocvent ala acestor
schimbări continue a afacerilor este dat de
sistemul de management al caltăţii. Standardul
ISO 9001 care stabilește cerinţele acestui
sistem de management a fost lansat în 1987
și, în toamna acestui an, se va lansa a 5-a
revizie a lui. Experţii la nivel mondial în
domeniul calităţii au ridicat ștacheta și suntem
puși în faţa unei revoluţii culturale. Cultura

managerială, mijlocită de implementarea acestei
a 5-a revizie a ISO 9001, deschide poarta
către cultura antreprenorială. Implementarea
culturii manageriale este sursa pentru un succes
durabil.

Pentru îndeplinirea acestui succes durabil,
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș oferă
clienţilor săi mijloacele de a-și îndeplinii
obiectivele în mod consecvent în domeniul
calităţii, mediului și asigurării sănătăţii
ocupaţionale, astfel organizaţia asigură părţile
interesate că este în măsură să-și îndeplinească
cerinţele incluzând și reglementările legale, prin
furnizarea de servicii specifice:
� Furnizare standarde. Standardele oferă

o garanţie a faptului că produsele și serviciile
se potrivesc scopului lor propriu și că aceste
produse și servicii sunt comparabile și
compatibile între ele. Standardul propune
soluţii la problemele tehnice și comerciale,
stabilind un compromis între dezvoltarea
tehnologică și contractele economice.
� Cursuri auditor intern pentru sisteme de

management:
� al calităţii conform ISO 9001:2008

și ISO 19011:2011;
� de mediu conform ISO 14001:2005

și ISO 19011:2011;
� al sănătăţii și securităţii ocupaţionale

conform OHSAS 18001:2008 și ISO
19011:2011.
� Servicii pentru certificare ISO 9001:
� pregătirea personalului desemnat pentru

definirea și implementarea SMC;
� întocmirea documentaţiei SMC;
� instruirea personalului;
� asistenţă la implementare și audit intern;
� pregătirea și asistenţă la certificarea

SMC.
Implementarea acestor servicii poate aduce

multiple beneficii:
� creșterea încrederii partenerilor de afaceri

în capacitatea organizaţiei de a furniza produse
și servicii competitive;
� recunoașterea competitivităţii organizaţiei

pe plan naţional, european și internaţional;
� crearea unei imagini mai bune și

credibilităţi crescute în mediul de afaceri;
� promovarea unor produse și servicii

competitive pe piaţă;
� asigurarea unui instrument performant

care atestă calitatea și performanţa produselor/
serviciilor.

Obţinerea acestor beneficii depinde însă
de convingerea cu care sunt implementate
standardele și sistemele de management.

Mihail Mărășescu
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stabilit sub 3%”. Cu toate acestea „Codul Fiscal impune
măsuri extrem de importante pentru economie. Cea mai
importantă dintre măsuri este desigur, reducerea TVA de
la 24 la 19%, atât ca importanţă cât și ca impact bugetar
pentru anul viitor. România avea una dintre cele mai
mari cote TVA din Europa, prin aplicare acestei măsuri,
România se va afla la una dintre cele mai reduse cote
TVA. Impactul bugetar pe care acest cod fiscal îl are este
la nivelul 12 miliarde de lei, este o sumă pe care o lăsăm
la nivelul mediului economic, la nivelul pieţei,  și a
cetăţeanului”, declară ministrul finanţelor în Parlament.

Socotim că această atitudine unitară între putere și
opoziţie în luarea unor decizii strategice, ar trebui să fie
un semnal important pentru piaţa din România. Partenerii
externi vor înţelege, în acest fel, faptul că România este
pregătită să menţină deficitul de sub 3%. România trebuie
să dea dovadă de îndrăzneală, dar și de răspundere în
privinţa cheltuielilor sustenabile.

Să citim ce au declarat reprezentanţii grupurilor
parlamentare după comunicare rezultatului votului în
Camera Deputaţilor.

Liderul deputaţilor PSD Marian Neacșu a arătat că acest
cod fiscal reprezintă îndeplinirea promisiunii luate de USL
de a face „dreptate până la capăt” și este important că s-a
ajuns la un consens politic. Toate grupurile parlamentare
au anunţat că susţin aceste Coduri, arătând că sunt
„perfectibile”, dar reprezintă un „pas înainte” și sunt
„predictibile”.

Deputatul PNL, Eugen Nicolăescu a declarat: „Acest
cod fiscal are și realizări și multe neîmpliniri, dar noi cei
de la liberali preferăm să vedem partea plină a paharului
și sperăm să fie anumite clarificări și să facă mediului de
afaceri un spaţiu fiscal mai coerent. Acest cod fiscal are
inspiraţie ideologică liberală, a apărut după ce PNL a venit
cu programul de guvernare. Atunci PSD, aflat în pierdere
electorală, a apărut cu acea viziune avangardistă, curajoasă.
Din păcate au rămas numai unele măsuri”.

„Noi, cei de la liberali am susţinut reducerea TVA și am
propus reducerea CAS ca o formă de stimulare a agenţilor
economici. Am introdus principiul predictibilităţii și vă
asigurăm că orice măsură pe care o vom lua când vom
veni la guvernare va fi de reducere a fiscalităţii și nu de
creștere. Se realizează un pas înainte, grupul liberal va
vota acest Cod fiscal, rezervându-și dreptul ca atunci când
va veni la putere să facă și restul și să-l perfecţioneze”.

Deputatul UDMR Erdei Doloczki Istvan a declarat că
UDMR salută noile Coduri fiscale care cuprind „definiţii
mai clare și o mai bună organizate fiscală”.

„Rescrierea Codurilor fiscale constituie o necesitate.
Salutăm noul Cod Fiscal și Cod de Procedură Fiscală. Au
definiţii mai clare, o mai bună organizare fiscală și
reducerea cotei standard TVA. Analizând proiectele, nu
sunt nici pe departe perfecte, dar conţin îmbunătăţiri
esenţiale faţă de prevederile în vigoare, grupul UDMR
va vota aceste Coduri fiscale”.

Urmare din pag. a 2-a

Noile Coduri Fiscale
Deputatul minorităţilor naţionale Iuliu Merka a spus

că „reducerea TVA va avea un impact pozitiv în societate,
arătând totodată că noul Cod fiscal nu este perfect, dar
este predictibil”.

Mediul de afaceri, reprezentat de Asociaţia Patronilor,
Camera de Comerţ ţi Industrie a României și Camerele
de Comerţ și Industrie teritoriale, Camera de comerţ
Româno-Americană ș.a. au manifestat atitudini apreciative
faţă de cele două acte, dar totodată și unele reţineri
susţinute cu propuneri constructive.

Camera de Comerţ și Industrie a României, organizaţie
reprezentativă a mediului de afaceri românesc, membră a
Pactului de Fiscalitate alături de reprezentanţi ai
comunităţii academice și ai mediului de business, a salutat
lansarea Codului Fiscal și Codului de Procedură Fiscală.

În acest context, Camera de Comerţ și Industrie a
României salută măsurile anunţate de Ministerul
Finanţelor Publice în noile Coduri, care duc la scăderea
nivelului taxei pe valoarea adăugată, la scăderea
contribuţiilor sociale și de sănătate, atât pentru angajatori,
cât și pentru angajaţi, eliminarea taxei pe construcţiile
speciale, reducerea accizelor aferente carburanţilor sau
reducerea cotei impozitului pe venit și pe profit,
concomitent cu eliminarea impozitului pe dividende.

CCIR a susţinut încă din perioada anterioară apariţiei
Codurilor necesitatea includerii principiului in dubio
contra fiscum în legislaţia fiscală românească.

Se consideră că impozitarea sectorului întreprinderilor
mici și mijlocii, care reprezentă 99,7% din numărul total
de companii din România, circa 426.000 de companii,
conform estimărilor Comisiei Europene din 2014, a fost
corect introdusă în Codul Fiscal, mai ales în cazul
microîntreprinderilor, care reprezintă 87,7% din numărul
total de IMM. În acest context, a fost necesară acordarea
unei atenţii sporite, de către cele două legi, acestui sector
extrem de important pentru economia naţională. Pragurile
aprobate prin Coduri în ceea ce privește taxarea
microîntreprinderilor sunt de natură să favorizeze crearea
de noi locuri de muncă și scoaterea din zona gri a celor
deja existente, contribuind astfel la reducerea evaziunii
fiscale și la creșterea gradului de colectare.

Impozitarea suplimentară (penalizatoare) a
microîntreprinderilor care nu au angajaţi este  argumentată
de faptul că sunt foarte mulţi evazioniști printre aceste
microîntreprinderi fără salariaţi, are nu fac altceva decât
să dovedească ineficienţa sistemului actual al administraţiei
fiscale, ce trebuie modificat și completat prin noi
penalizări fiscale.

Pentru realizarea și transpunerea celor două Coduri,
Executivul și instituţiile abilitate prin lege să le aplice și să
le urmărească respectarea prevederilor de către
contribuabili, va trebui să crească numeric și calitativ
aparatul public fiscal, mărind astfel eficientizarea prin:
continuarea și accelerarea măsurilor de reducere a
administraţiei publice clasice raportat pe suport de hârtie
prin dezvoltarea administraţiei publice on-line;
îmbunătăţirea gestionării resurselor de care dispune

Continuare în pag. a  6-a
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Noile Coduri Fiscale

aparatul public fiscal, în vederea
creșterii gradului de colectare a taxelor
și impozitelor de la contribuabili;
creșterea gradului de profesionalizare
a angajaţilor din sistemul fiscal, cu
scopul creării unei culturi de
conformare a agenţilor economici cu
obligaţiile fiscale pe care le impune
legislaţia în vigoare; elaborarea unor
planuri de acţiune a aparatului public
fiscal în vederea informării concrete
cu privire la obligaţiile fiscale ale
contribuabililor și a termenelor legale
aplicabile pentru plata contribuţiilor
fiscale; furnizarea de consiliere pentru
contribuabili în vederea creșterii
gradului de conformare fiscală;
asumarea de către ANAF și de către
alte organe de control a punctelor de
vedere emise de către Biroul de
Asistenţă Contribuabili din cadrul
Ministerului Finanţelor Publice, astfel
încât aceste puncte de vedere să fie
opozabile atât acestora, cât și terţilor.

Controlul și combaterea evaziunii
fiscale trebuie să fie obiectivul zero al
instituţiilor și persoanelor abilitate prin
cele două Coduri. Acestea se pot
realiza printr-un efort susţinut din
partea tuturor actorilor relevanţi în
vederea combaterii evaziunii fiscale
din ţara noastră. Efectele nocive ale
acestui fenomen se răsfrâng nu doar
asupra bugetului de stat, ci și asupra
performanţelor companiilor private a
celor care își plătesc taxele și
impozitele vs. evazioniști, creându-se
astfel un cadru de concurenţă neloială
pe piaţă liberă.

În acest context, trebuie să se
realizeze toleranţă zero la evaziunea
fiscală, conform principiilor Pactului
pentru Fiscalitate, în vederea
consolidării unei economii de piaţă
care corespunde standardelor
internaţionale. Pentru aceasta trebuie
să se realizeze identificarea sectoarelor
cu potenţial ridicat în sfera evaziunii
fiscale și aplicarea unui control strict,
în vederea asigurării conformării plăţii
obligaţiilor fiscale către bugetul de
stat sau cel local, din partea
persoanelor fizice și/sau juridice.

Paralel cu lupta împotriva evaziunii

fiscale ne bucurăm de prevederile de
relaxare fiscală pe care o prevede
Codul, considerând că stimulentele
oferite mediului de afaceri vor
contribui la dezvoltarea sustenabilă a
acestuia, conducând concomitent la
crearea de noi locuri de muncă și la
creșterea economiei.

Mediul de afaceri prin purtătorii de
cuvânt, prin CCI din România și prin
Asociaţia Patronilor, a salutat, că după
doi ani de negocieri intense, a avut
loc promulgarea Codului Fiscal și cel
de Procedură Fiscală. După zece ani
de zile de modificări succesive a
legislaţiei, prin Ordonanţe de
urgenţă, era nevoie de aceste două
instrumente fiscale care să reunească,
într-o manieră coerentă, integrată și
consistentă principalele modificări
legislative care au avut loc de-a lungul
timpului.

Vicepreședinte al Camerei de Comert
Româno-Americane, AmCham,
Ionuţ Simion susţine că membrii
acesteia nu sunt satisfăcuţi de nivelul
de transparenţă din domeniul fiscal.
Problema sustenabilităţii este una a
Executivului, dar și a mediului de
afaceri. Codul Fiscal a fost aprobat fără
niciun fel de opoziţie. „Pe noi, mediul
de afaceri, ne interesează ca aceste
masuri fiscale, reducerea TVA,
eliminarea impozitului pe construcţii
speciale, eliminarea supra-accizei, să
aibă stabilitate, respectiv să fie
menţinut un orizont de timp suficient,
astfel încât să dea posibilitatea obţinerii
acelor rezultate economice scontate. Ne
interesează ca aceste măsuri să nu fie
compensate prin introducerea unor
impozite și taxe noi”.

România dă semnalul că are ambiţia
de a fi locul unei adevărate revoluţii
economice. Noul Cod Fiscal e o
„declaraţie de independenţă“ a
interesului naţional faţă de cadrul fixat
anterior de partenerii europeni și FMI.
Votat de o cvasiunanimitate (doar
două voturi împotrivă) în Camera
decizională și susţinut de guvern,
Codul Fiscal se îndreptă spre o nouă
atitudine și responsabilitate socio-
economică, răspunzând, astfel, unor
speranţe colective, inclusiv la nivelul
„mediului de afaceri“.

Dacă se face o analiză a
sustenabilităţii bugetare a acestui Cod
fiscal, care va fi aplicat începând cu  1
ianuarie 2016, apar sigur două
probleme determinate de nivelul
credibilităţii asumării acestor decizii
viitoare și de calendarul intrării în
funcţiune a acestuia determinat de
deciziile care pot să influenţeze
politica de dezvoltare pe mulţi ani de
acum încolo. Socotim că, un astfel de
Cod pe termen lung nu se face la
sfârșitul și începutul unui ciclu politic
electoral. Majoritatea parlamentară și
guvernul care stau pe picior să plece
după un ciclu de  guvernare de la
conducerea ţării, pot fi bănuite că iau
aceste decizii din raţiuni pur
electorale, populiste, de obţinere de
credite electorale avansate. Ne aducem
aminte de  experienţa similară a anilor
2007-2008 și de consecinţele
dezastruoase ce au avut astfel de decizii
structurale, atunci când tot așa, într-
o cvasiunanimitate a partidelor de la
putere și opoziţie au dublat pensiile,
salariile bugetarilor și alte „drepturi
salariale” luate în 2007 înainte de anul
electoral 2008.

Problema credibilităţii și asumării
politice este însă și mai gravă, una care
stă sub semnul întrebării. Contextul
politic intern, influenţat de cel extern
cum este cel al Greciei este defavorabil
luării unor decizii cu bătaie lungă. Cu
toate acestea, în Parlament, au fost
acceptate cele două Coduri într-o
atmosferă de victorie de-o parte și de
alta a eșichierului politic apreciate și
de majoritatea românilor de la
„Vladică până la opincă” (vorba
bunicilor!) .

De fapt, se repetă victoria fără autori
nominalizaţi la scăderea CAS și la
dublarea alocaţiei pentru copii. Atât
la PNL cât și la PSD ideile deputaţilor
au fost la fel de liberale sau la fel de
populiste și atunci ca și acum. Ambele
partide și acoliţii lor au fost sau sunt
„partide frăţește” vrăjite în fond de
dorinţa victoriei în alegerile electorale
viitoare, revenit la vechea politică  a
„cumpărării“ voturilor prin politici
socio-politice publice, care le ferește
de urmări, din lipsa unor autori
nominalizaţi.

Dar, să gândim cu optimism și să
vedem partea „plină a paharului”
vremii!
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SERVICII DE ASISTENŢĂ PENTRU ÎNREGISTRAREA ÎN
REGISTRUL COMERŢULUI A FIRMELOR

Primul pas în afaceri este de cele mai multe ori înfiinţarea unei firme. Puţini sunt cei
cărora nu li s-a întâmplat să dorească să demareze o afacere și să nu cunoască procedurile
necesare. Având în vedere legislaţia complexă și în continuă schimbare, în speţă în ce
privește înfiinţarea firmelor și înregistrarea în Registrul Comerţului a menţiunilor referitoare
la modificările intervenite pe parcursul desfășurării activităţilor, întreprinzătorii au nevoie de
o permanentă asistenţă și consultanţă de specialitate.

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș, în baza atribuţiilor prevăzute de Legea
335/2007 cu modificările și completările ulterioare, oferă următoarele servicii de asistenţă
și consultanţă pentru înregistrarea în Registrul Comerţului a firmelor și / sau a modificărilor
aduse acestora:

� asistenţă în alegerea formei potrivite de organizare a afacerii (societate cu răspundere
limitată, societate cu răspundere limitată - debutant, întreprindere individuală, întreprindere
familială, persoană fizică autorizată);

� întocmire și depunere documentaţie pentru înregistrarea firmei la Oficiul Registrului
Comerţului Maramureș;

� întocmire și depunere documentaţie pentru modificarea actelor constitutive ale
firmelor:

- schimbare nume firmă;
- schimbare sediu social (profesional);
- cesiune de părţi sociale sau acţiuni (intrarea sau ieșirea unui asociat sau acţionar

din firmă);
- numire sau revocare a unui administrator in cadrul unei firme;
- majorare de capital social cu aport în numerar, creanţe sau în natura;
- reducere capital social;
- înfiinţare de puncte de lucru;
- recodificare obiect de activitate al unei societăţi;
- schimbarea obiectului de activitate principal;
- completarea obiectului de activitate secundar;
- înscrierea în Registrul Comerţului a menţiunii

privind starea de inactivitate temporară a
societăţii firmei pe o perioada de maxim
3 ani;

- schimbarea formei juridice a unei societăţi;
- fuziuni, dizolvări și radieri.

Informaţii suplimentare la sediul Camerei de
Comerţ si Industrie Maramureș din : Baia Mare,
bd. Unirii, nr. 16, et. 3, cam. 11, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro sau la tel. 0262-221510,

CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ
Busola dvs. în afaceri!
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Acte normative publicate în

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

� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 120 din 29 mai 2015 . 120 din 29 mai 2015 . 120 din 29 mai 2015 . 120 din 29 mai 2015 . 120 din 29 mai 2015 privind
stimularea investitorilor individuali-
business angels (MO nr. 382 din 2 iunie
2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 121 din 29 mai 2015 . 121 din 29 mai 2015 . 121 din 29 mai 2015 . 121 din 29 mai 2015 . 121 din 29 mai 2015 privind

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea
și completarea Legii contabilităţii nr. 82/
1991 (MO nr. 382 din 2 iunie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 125 din 2 iunie 2015 . 125 din 2 iunie 2015 . 125 din 2 iunie 2015 . 125 din 2 iunie 2015 . 125 din 2 iunie 2015 privind

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea
și completarea unor acte normative (MO
nr. 383 din 2 iunie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 600 din 22 mai 2015 . 600 din 22 mai 2015 . 600 din 22 mai 2015 . 600 din 22 mai 2015 . 600 din 22 mai 2015 pentru

aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter
ocazional desfășurate de zilieri (MO nr. 385
din 3 iunie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 236 din 11 mai 2015 . 236 din 11 mai 2015 . 236 din 11 mai 2015 . 236 din 11 mai 2015 . 236 din 11 mai 2015 privind

actualizarea Clasificării produselor și
serviciilor asociate activităţilor – CPSA (MO
nr. 395 din 5 iunie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 3.823 din 11 mai 2015 . 3.823 din 11 mai 2015 . 3.823 din 11 mai 2015 . 3.823 din 11 mai 2015 . 3.823 din 11 mai 2015 pentru

aprobarea schemei de ajutor de minimis
“Ajutor de minimis pentru sprijinirea
START-UP-urilor și SPIN- OFF-urilor
inovatoare” aferentă Programului
operaţional Competitivitate (POC) (MO nr.
405 din 9 iunie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 124 din 29 mai 2015 . 124 din 29 mai 2015 . 124 din 29 mai 2015 . 124 din 29 mai 2015 . 124 din 29 mai 2015 privind

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 92/2014 pentru
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
și modificarea unor acte normative (MO nr.
407 din 9 iunie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 133 din 8 iunie 2015 . 133 din 8 iunie 2015 . 133 din 8 iunie 2015 . 133 din 8 iunie 2015 . 133 din 8 iunie 2015 pentru

modificarea și completarea Legii nr. 46/2008
- Codul silvic (MO nr. 411 din 10 iunie 2015)
�  HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr. 399 din 27 mai 2015. 399 din 27 mai 2015. 399 din 27 mai 2015. 399 din 27 mai 2015. 399 din 27 mai 2015

privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate
prin Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european și Fondul
de coeziune 2014-2020 (MO nr. 413 din 11
iunie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 741 din 22 mai 2015 . 741 din 22 mai 2015 . 741 din 22 mai 2015 . 741 din 22 mai 2015 . 741 din 22 mai 2015 privind

aprobarea Procedurii de implementare a
schemei transparente de ajutor de minimis
prevăzute în cadrul Programului pentru
dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în
rândul tinerilor și facilitarea accesului la
finanţare – START (MO nr. 415 din 11 iunie
2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 155 din 18 iunie 2015 . 155 din 18 iunie 2015 . 155 din 18 iunie 2015 . 155 din 18 iunie 2015 . 155 din 18 iunie 2015 pentru

modificarea Legii nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice (MO nr.
444 din 22 iunie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 154 din 18 iunie 2015 . 154 din 18 iunie 2015 . 154 din 18 iunie 2015 . 154 din 18 iunie 2015 . 154 din 18 iunie 2015 pentru

modificarea și completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind
protecţia maternităţii la locurile de muncă
(MO nr. 445 din 22 iunie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.301 din 8 iunie 2015 . 1.301 din 8 iunie 2015 . 1.301 din 8 iunie 2015 . 1.301 din 8 iunie 2015 . 1.301 din 8 iunie 2015 privind

modificarea și completarea anexei nr. 1 la
Ordinul președintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 2.365/2014 pentru
aprobarea Procedurii privind recalcularea
plăţilor anticipate cu titlu de impozit (MO
nr. 445 din 22 iunie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 157 din 22 iunie 2015 . 157 din 22 iunie 2015 . 157 din 22 iunie 2015 . 157 din 22 iunie 2015 . 157 din 22 iunie 2015 pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile
consumatorilor în cadrul contractelor
încheiate cu profesioniștii, precum și pentru

modificarea și completarea unor acte
normative (MO nr. 449 din 23 iunie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 794 din 9 iunie 2015 . 794 din 9 iunie 2015 . 794 din 9 iunie 2015 . 794 din 9 iunie 2015 . 794 din 9 iunie 2015 privind

aprobarea Procedurii de implementare a
schemei transparente de ajutor de minimis
prevăzută în cadrul Programului de
dezvoltare și modernizare a activităţilor de
comercializare a produselor și serviciilor de
piaţă (MO nr. 458 din 25 iunie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 151 din 18 iunie 2015 . 151 din 18 iunie 2015 . 151 din 18 iunie 2015 . 151 din 18 iunie 2015 . 151 din 18 iunie 2015 privind

procedura insolvenţei persoanelor fizice
(MO nr. 464 din 26 iunie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 163 din 24 iunie 2015 . 163 din 24 iunie 2015 . 163 din 24 iunie 2015 . 163 din 24 iunie 2015 . 163 din 24 iunie 2015 privind

standardizarea naţională     (MO nr. 470 din
30 iunie 2015)
� ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din. 31 din. 31 din. 31 din. 31 din

30 iunie 2015 30 iunie 2015 30 iunie 2015 30 iunie 2015 30 iunie 2015 pentru modificarea și
completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
și pentru completarea art. 1 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2015, precum și alte măsuri
în domeniul cheltuielilor publice (MO nr.
474 din 30 iunie 2015)
� ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din. 32 din. 32 din. 32 din. 32 din

30 iunie 2015 30 iunie 2015 30 iunie 2015 30 iunie 2015 30 iunie 2015 privind înfiinţarea Gărzilor
forestiere (MO nr. 474 din 30 iunie 2015)
� ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din. 34 din. 34 din. 34 din. 34 din

30 iunie 2015 30 iunie 2015 30 iunie 2015 30 iunie 2015 30 iunie 2015 privind reglementarea unor
măsuri pentru stimularea absorbţiei
fondurilor externe nerambursabile (MO nr.
475 din 30 iunie 2015)
� ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din. 28 din. 28 din. 28 din. 28 din

30 iunie 2015 30 iunie 2015 30 iunie 2015 30 iunie 2015 30 iunie 2015 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 344/2006 privind
detașarea salariaţilor în cadrul prestării de
servicii transnaţionale (MO nr. 476 din 30
iunie 2015)
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• • • • • Din străinătate

CERERI

FRANŢA

� Doreș te  co labora re  pent ru

producerea de hrană pentru animale

după o reţetă brevetată de f i rma

franceză (emulsie pasteurizata la 75 C,

omogen i za tă ,  ușo r  vâscoasă +

condiţionare la cald în pungi de cca.

300 g; ambalare în cartoane a 6 buc.)

(5820)

� Solicită: Umerașe – cantităţi mari:

vor fi selectaţi doar producătorii mari,

care pot prelua comenzi importante;

mobilier MDF pentru spaţii comerciale

(neasamblat); ambalaje din hârtie (saci),

tip cadou și pentru produse alimentare

(inclusiv saci); suporturi din metal

(panouri) și accesorii de prindere pentru

spaţii comerciale. Firma franceză este

specializată în distribuţia de ambalaje și

echipamente specia l i zate pentru

magazine și dorește să identifice posibili

furnizori din România pentru ambalaje din

hârtie. (5821)

GERMANIA

� Solicită: Tricotaje realizate în

următoarele condiţii: structura:  textile

3d tip de mașină: ac dublu ecartament

mașină: E 22 compozi ţ ie:  100%

Polyester înălţime: 1,8 mm gramaj: 260

g/m2. Cantitate: 45.000 - 90.000 mp

anual. (5817)

� 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 și detalii fiind oferite după

primul contact. (5819)

SPANIA

� Solicită: Produse vestimentare

artizanale și bijuterii artizanale tipic

românești (brâuri, bentiţe, mărgele,

brăţări, etc). (5818)

OFERTE

UNGARIA

� Firma oferă: ambalaje din hârtie;

cutii de orice dimensiune; ștanţare și lipire

mecanică a cutiilor. (5822)

� Firma maghiară oferă vinuri seci,

demidulci și dulci. Vinul poate fi livrat

vărsat sau în ambalaj (sticle de 0,75 și 1

litru). (5823)

� Firma exportă echipamente casnice

și de bucătărie: - ceaune și suporţi; -

căldări, grătare de grădină; - vase -

produse din lemn pentru bucătărie și

articole mărunte; echipamente de

bucătărie mecanice. (5824)

Posibilităţi de dezvoltare
a relaţiilor comerciale cu

parteneri din Ucraina

Dacă sunteţi interesaţi să dezvoltaţi
afaceri - colaborări pe piaţa ucraineană
aveţi posibilitatea:

- să vă promovaţi, gratuit, cererea/
oferta de produse/ servicii, colaborări;

- să aflaţi informaţii privind
propuneri de colaborare ale firmelor
ucrainene;

- să obţineţi informaţii privind
cererea firmelor ucrainene de produse/
servicii/ colaborări;

Informaţii suplimentare: Camera de
Comerţ și Industrie Maramureș -
Centrul de dezvoltare economică
RURCED, www.rurced.com, Baia
Mare, bd. Uniri i nr.16, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro, tel. 0262-
221510, 0362-405303, 0728-
233908, fax 0262-225794.


