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Sondaj pe teme
economice privind

perspectiva economiei
judeţului Maramureș în
2016, comparativ cu

anii 2014, 2015
(după modelul de sondare Eurochambres)

În cursul lunii septembrie 2015, de la Camera
de Comerţ și Industrie a României am primit
spre realizare sondajul „Eurochambres
Economic Survey 2016”. Astfel, răspunsurile
primite de la companiile maramureșene vor face
parte dintr-un studiu amplu privind așteptările
din peste 60.000 de companii active din statele
Europei.

Analizându-l, am hotărât că, dacă tot îl
realizăm pentru această instituţie, să îl
dezvoltăm și să-l executăm similar și pentru
economia judeţului Maramureș. Astfel s-a născut
„Sondajul pe teme economice privind
perspectiva economiei judeţului
Maramureș comparativ cu anii 2014,
2015”

Ne–am adresat unui număr de 153 de firme
din domeniile: industrie, comerţ și turism,
servicii, cercetare-dezvoltare și high-tech,
construcţii și agricultură, din care respondente
au fost 50 de firme, în următoarele structuri: 13
microîntreprinderi; 16 întreprinderi mici; 13
întreprinderi mijlocii; 6 întreprinderi mari și 2
întreprinderi foarte mari. Mai mult de jumătate
dintre firmele respondente sunt și exportatoare.

Conform datelor de bilanţ la 31.12.2014, cele
50 de firme respondente au realizat 11,18% din
cifra de afaceri și 11,34% din profitul la nivelul
judeţului Maramureș, cu un număr de salariaţi
reprezentând 12,02% din angajaţii firmelor din
judeţul Maramureș.

Sondajul a avut în vedere evaluarea
performanţelor propriilor afaceri ale firmelor
maramureșene pentru anul 2015 comparativ cu
anul 2014 și așteptările pentru anul 2016 prin

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș

- susţinătoare și promotoare a tradiţiilor -

„Iată vin colindători”

În decembrie 2015, în Sala Mare
a Centrului de Instruire și
Marketing, în prezenţa salariaţilor
CCI Maramureș, a elevilor
Colegiului Economic Nicolae
Titulescu aflaţi în practică la
Cameră, a reprezentanţilor unor
firme maramureșene, Corul „SC
Eaton Electro Producţie SRL” a
susţinut miniconcertul de colinzi,
reușind să creeze atmosfera de
bucurie și emoţie specifică
sărbătorilor de iarnă.

Colindătorii au fost răsplătiţi cu
aplauze, dar și cu „cocuţi”, mere, nuci, bomboane, așa cum o fac și „găzdoaiele” în Maramureș.
Conducerea Camerei mulţumește conducerii uneia din cele mai mari companii maramureșene
pentru această acţiune creștinească.
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prisma a 6 indicatori economico-financiari relevanţi,
și anume: provocările pentru dezvoltarea economică
a companiei; comerţul interior; exporturile; forţa de
muncă; investiţiile și nivelul de încredere privind
evoluţiile pentru afaceri.

Primul pachet de întrebări s-a referit la provocările
pentru dezvoltarea economiei companiei în anul
2015, comparativ cu 2014, care au influenţat
determinant dezvoltarea economică a companiilor
și s-au referit la:

- Cererea Comerţului Interior • Cererea Comerţului
Extern • Costurile cu forţa de muncă • Lipsa forţei de
muncă calificată • Rata de schimb valutar • Preţul
energiei și al materiei prime • Condiţiile de finanţare
• Politicile economice.

După prelucrarea datelor comunicate, rezultă că
provocarea cea mai mare a fost lipsa de forţă de
muncă calificată (26%); urmează cererea comerţului
interior (18%), costurile cu forţa de muncă (14%) și
preţul energiei și al materiei prime (13%). Aceste
provocări au constituit 71% din totalul greutăţilor
impuse companiilor de către mediul de afaceri din
interiorul și exteriorul ţării în 2015.

Al doilea pachet l-a constituit cele mai mari
provocări prezumtive pentru dezvoltarea economică
a companiilor în anul 2016 în comparaţie cu anul
2015.

Se prevede că și în anul 2016, cele mai mari
provocări vor fi tot lipsa forţei de muncă (22%),
costurile cu forţa de muncă (16%), cererea internă
(18%) și în plus apar politicile economice (11%), ca
urmare a aplicării prevederilor noului cod fiscal.

Condiţiile de finanţare, rata de schimb și preţul
energiei și al materiei prime sunt aproape egale, ca
valori relative, demonstrând stabilitatea costurilor
care după criza economică și financiară din 2008-
2012, au cunoscut variaţii (creșteri sau scăderi)
minore.

Al treilea calup îl constituie Cererea Comerţului
interior.

Veniturile din comerţul interior în 2015 comparativ
cu 2014 arată că în 2015 vânzările au rămas
constante, confirmate de 49% din respondenţi. Alţi
10% dintre scepticii respondenţi arată că în 2015
acestea au scăzut, nesemnificativ datorită creșterii
consumului provocat de reducerea TVA-ului la produsele
alimentare și a consumului productiv care a eliminat
o parte din importul acestora și 41% din respondenţi
afirmă că vânzările naţionale au crescut. Aceste date
ne explică de ce în anul 2015 economia, atât la
nivel local, regional cât și naţional a cunoscut o
creștere nesemnificativă, între 3 și 4% în comerţul
interior.

În anul 2016, în viziunea specialiștilor din
companiile respondente, 61% dintre acestea au
convingerea că vânzările naţionale vor crește, iar
alte 33% că nivelul vânzărilor va fi constant
comparativ cu cel din anul 2015.

Aceste puncte de vedere ale companiilor
respondente se vor reflecta în programul de
dezvoltare economică și socială care va fi prezentat
de noul Guvern, cu convingerea că Parlamentul, cu
modificări nesemnificative faţă de programul
proiectat, probabil îl va aproba.

Veniturile din exporturi, în 2015 comparativ cu
2014, au constituit pilonul numărul patru al
dezvoltării economice.

Astfel, atunci când respondenţii se referă la anul
2015 în comparaţie cu anul 2014, constatăm că
nivelul veniturilor din exporturi a scăzut la 13% din
respondenţi, iar alţi 52% declară că au rămas
constante. Numai 35% din companii și-au manifestat
părerea că veniturile au crescut în 2015 comparativ
cu 2014.

Viziunea specialiștilor din cele 54% dintre
companiile respondente este că, în anul 2016
veniturile din exporturi vor crește în timp ce alţi
40% rămân la aceleași valori comparativ cu anul
2015 și numai 6 % prevăd că scad.

Un alt pachet determinant în evoluţia economiei,
consemnat de companiile care au răspuns sondajului,
arată că forţa de muncă în anul 2015 și în anul 2016
cunoaște transformări semnificative în structura sa,
aliniate la nivelul de dezvoltare a produselor și a
tehnologiilor moderne care au crescut la nivelul global.

Astfel, numărul de angajaţi din 50% din
companiile respondente arată că, comparativ cu
2014, în anul 2015 acesta a rămas constant, iar
38% din companii arată  că a crescut și la 12% dintre
respondenţi a scăzut.

Aceste variaţiuni în numărul de angajaţi din
companii consună și confirmă susţinerile creșterii
vânzărilor pe plan intern și extern, atât din punct de
vedere cantitativ cât și calitativ.

În anul 2016 firmele se așteaptă ca numărul de
angajaţi din companiile lor să crească (cca 46% din
respondenţi ), alţi 42% dintre aceștia afirmă că va
rămâne constant și numai 12% cred că va scădea
numărul de angajaţi.

Calupul investiţiilor motivează rezultatele privind
creșterea economică din 2015 cât și cele prognozate
în 2016.

Astfel, 49% dintre companiile care au răspuns
sondajului afirmă că, în 2015 comparativ cu 2014,
investiţiile au crescut iar alte 37% arată că
investiţiile au rămas constante ca și în 2014.
Numai 14% dintre companii au confirmat scăderea
investiţiilor în 2015.

Trecând la anul ce urmează, 2016, firmele sunt
mult mai optimiste în privinţa creșterii investiţiilor
(57%), iar 33% rămân la ideea că investiţiile vor fi
cam la același nivel în 2016 comparativ cu 2015.

Ultimul calup se referă la nivelul de încredere al
managementului companiilor faţă de politica
economică a guvernului privind gradul de
predictibilitate stabilit prin legislaţia taxelor,
impozitelor și angajamentelor asumate prin legea
finanţelor publice. Calup oferit de Eurochambre la

nivelul Uniunii Europene îl folosim și noi pentru
prima dată în sondajul economic la nivelul judeţului
Maramureș.

Surprinzător este că în anul 2015 nivelul de
încredere al managerilor a influenţat pozitiv
evoluţiile pentru afaceri la 44% dintre companiile
respondente spun că nivelul de încredere a fost
favorabil evoluţiilor pentru afaceri, alţi 40% spun
că au avut același nivel de încredere și numai la 16%
a avut efect defavorabil.

Considerăm că, creșterea nivelului de încredere
din anul 2015 a managerilor pentru evoluţiile
favorabile afacerilor s-a datorat politicii economice
stabile a guvernului Ponta și a măsurilor luate în
anul 2014 printr-o legislaţie stabilă și predictibilă.

Atunci când s-a desfășurat acest sondaj, în perioada
septembrie – octombrie, pentru anul 2016 se
prevedea o continuitate și stabilitate în politica
României și nu apăruse încă schimbări semnificative
pentru viitor, în luna noiembrie 2015, cu consecinţe
necunoscute. Instalarea guvernului Cioloș și
declaraţiile premierului noului guvern tehnocrat și a
liderilor partidelor parlamentare ne dau convingerea
că anul 2016, an de tranziţie spre o nouă politică
economică la nivel legislativ și executiv, va fi un an
al continuităţii, cu modificări neesenţiale faţă de
proiectul vechiului guvern privind dezvoltarea
economică, financiară și socială a României.

De aceea, nivelul de încredere așteptat pentru
2016 de cele 50 de firme care au răspuns sondajului
nostru privind evoluţiile afacerilor în varianta
Guvernului Ponta, arată că 66% a fost favorabil
vechiului concept, 28% cred că acest concept al
anului 2015 se va menţine, iar 6%, pesimiștii,
consideră că nivelul de încredere va fi nefavorabil.

Făcând o trecere retrospectivă a acestui sondaj,
considerăm că mediul de afaceri este frământat și
îngrijorat de politica parlamentară, guvernamentală
și a administraţiei locale , privind elaborarea de legi
și acte normative predictibile care să reflecte
continuitatea dezvoltării și creșterii economice la
nivel local sau naţional.

Problema unanimă a respondenţilor, care solicită
rezolvarea urgentă pe termen imediat, mediu și
lung, o constituie lipsa forţei de muncă, care rămâne
în mare măsură valabilă și pentru perioada guvernării
Cioloș.

Oamenii de afaceri nu mai sunt indiferenţi la
politica economică și financiară făcută de pe o zi pe
alta, cu acte legislative adresabile unor grupe de
interes și în dezinteresul naţional, cu o politică
favorabilă firmelor străine, devenind inechitabile cu
firmele cu capital românesc.

Consultarea unor astfel de sondaje economice după
modelul Eurochambre considerăm că sunt necesare și
chiar obligatorii în executare și interpretare de către
Camerele teritoriale și Camera naţională.

În continuare, prezentăm sondajul în formă grafică:

Sondaj pe teme economice privind perspectiva economiei judeţului Maramureș
în 2016, comparativ cu anii 2014, 2015

Continuare în pag. a  3-a
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Sondaj pe teme economice privind perspectiva economiei judeţului Maramureş
în 2016, comparativ cu anii 2014, 2015
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PROVOCARI - 1. Comparativ cu 2014, care au fost, in 2015,
cele mai mari provocari pentru dezvoltarea economica a companiei 
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PROVOCARI - 2.  Ne asteptam ca cele mai mari provocari pentru 
dezvoltarea economica a companiei, in 2016, sa fie: 
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COMERT INTERIOR 3. Comparativ cu 2014, in 2015, veniturile din 
vanzarile nationale au:
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COMERT INTERIOR 4. Se astepta ca, in 2016, veniturile din
vanzarile nationale sa:
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EXPORTURI - 5. Comparativ cu 2014, in 2015, veniturile din
exporturi au:
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EXPORTURI -6. Ne asteptam ca, in 2016, veniturile din
exporturi sa:
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Forta de munca - 7. Comparativ cu 2014, in 2015, numarul de
angajati din compania noastra a:
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Forta de munca - 8. Ne asteptam ca,in 2016, numarul de angajati 
din compania noastra sa:
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INVESTITII - 9. Comparativ cu 2014, in 2015, investitiile
noastre au:
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INVESTITII - 10. Ne asteptam ca, in 2016, investitiile
noastre sa:
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NIVELUL DE INCREDERE -11. Comparativ cu 2014, in 2015, 
evolutiile pentru afaceri au fost:
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NIVELUL DE INCREDERE - 12. Ne asteptam ca, in 2016, evolutiile 
pentru afaceri sa fie:

Continuare în pag. a  4-a
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Liceului George Coșbuc din Chișinău. Sub îndrumarea doamnei
instructor Maria Suciu, Ansamblul „Opincuţa” a impresionat publicul
prezent în sală, prin programul deosebit de diversificat, original,
tradiţional al basarabenilor, amintind ascultătorilor maramureșeni de
anii când acest ţinut făcea parte din România Mare.

Au urmat colindătorii din Sighetu Marmaţiei, Remetea Chioarului și
Baia Mare, iar în final spectatori, colindători, îndrumători s-au reunit
într-un cor ad-hoc, cu un „La Mulţi Ani” emoţionant pentru toţi, urmat de
îmbrăţișările frăţești a românilor basarabeni și maramureșeni .

Și de această dată „găzdoaia” a fost CCI Maramureș, care nu a
uitat să „omenească” conform tradiţiei colindătorii.

În încheierea celor două programe conducerea Camerei s-a
angajat, ca începând cu 2016 să reia activităţile legate de susţinerea
tradiţiilor și obiceiurilor din Maramureș, la care să invite copii din
dreapta Tisei.

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș

- susţinătoare și promotoare a tradiţiilor -

„Deschide ușa creștine”

O tradiţie veche a colaborării dintre Inspectoratul Școlar Judeţean
Maramureș și CCI Maramureș, aceea de a organiza Programul
Educaţional Concurs „Tradiţii și obiceiuri în așteptarea lui Moș
Crăciun”, și-a făcut simţită prezenţa din nou în programul activităţilor
comune ale celor două organizaţii, printr-o avanpremieră la ediţia
din 2016.

În ziua de 17 decembrie 2015, Centrul de Instruire și Marketing al CCI
Maramureș a răsunat de colindele și obiceiurile de Crăciun susţinute
de elevii: Liceului George Coșbuc Chișinău - Republica Moldova,
Clubului Copiilor din Sighetu Marmaţiei, Școlii Gimnaziale cu clasele I-
VIII, Remetea Chioarului și ai Colegiului Economic Nicolae Titulescu Baia
Mare. Spectatori ai programului au fost: conducerea și angajaţii CCI
Maramureș, reprezentanţii instituţiilor deconcentrate, de învăţământ
și ai firmelor maramureșene.

Programul a fost deschis de colindătorii Ansamblului „Opincuţa” al

Sondaj pe teme economice privind perspectiva economiei judeţului Maramureș
în 2016, comparativ cu anii 2014, 2015

Urmare din pag. a 3-a

Analizând și concluzionând perspectiva economică
prognozată a judeţului Maramureș pentru 2016,
constatăm că majoritatea respondenţilor au prezentat
următoarele evoluţii pozitive într-un trend crescător
la fiecare capitol al sondajului.

La capitolul provocări rămâne în continuare
problema lipsei forţei de muncă calificate, care s-a
cronicizat în ultimii ani în judeţul nostru.

La celelalte capitole reţinem prognoza pentru
creșteri importante la export, mai ales în sectoarele:
industria mobilei, prelucrarea metalelor și produselor
electrotehnice.

Forţa de muncă va cunoaște o creștere importantă
atât pentru cea calificată cât și pentru cea necalificată
în industrie, dar și în agricultură. Se simte nevoia de
reprofilare a învăţământului tehnic și profesional în

profil teritorial, conformă cu cererea locală a forţei
de muncă calificată.

Investiţiile vor continua și în 2016 cu o creștere
susţinută pentru dezvoltarea capacităţilor de
producţie din industrie și agricultură, mai ales în
tehnologie nouă, performantă care să conducă la
reducerea costurilor cu forţa de muncă și creșterea
productivităţii muncii și a competitivităţii produselor
maramureșene.

Nivelul de încredere al managementului
companiilor faţă de politica economică a guvernului
a crescut datorită noii politici privind gradul de
predictibilitate stabilit prin prevederile Noului Cod
Fiscal, precum și a taxelor, impozitelor,
angajamentelor și promisiunilor asumate prin codul
și legile fiscale aprobate de parlament și însușite de
guvernele Ponta și Cioloș au început să fie credibile
și favorabile începând cu anul 2015 și care se vor

menţine prin angajament și bugetul consolidat la
același nivel în 2016. Acestea au fost dorinţele
majorităţii respondenţilor. Această stare de fapt în
economia românească ar mări vizibilitatea ţării pe
plan intern, dar mai ales pe plan extern pentru
investitorii dispuși să vină să dezvolte afaceri și
capacităţi de producţie mai ales în sectoarele IT&C,
auto-motive și mobilă, care pot deveni motoarele
creșterii economice, atât în ţară cât și în Maramureș.

Concluzia finală a sondajului este, fără tăgadă,
aceea că economia judeţului nostru, ca parte
integrantă a celei naţionale, va fi într-un trend al
creșterii pozitiv, stabil și sigur

Certitudinea este întărită de rezultatele
prezentate în prima parte a sondajului, anul 2014
comparativ cu anul 2015 și care confirmă prognoza
pentru anul 2016, va fi o continuare manifestată în
ultimii ani.
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„PREGĂTIŢI PRIN FIRME DE EXERCIŢIU, PENTRU A FI ANGAJAŢI”

În perioada 4 - 5 decembrie 2015 a avut
loc la Centrul de Instruire și Marketing
al CCI Maramureș, din Baia Mare, cea
de a IX-a ediţie a Târgului firmelor de
exerciţiu „Rivulus Dominarum
Tineret”. Târgul a fost organizat de către
Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”
din Baia Mare, sub patronajul Camerei
de Comerţ și Industrie
Maramureș și s-a adresat elevilor
de la liceele din filiera
tehnologică - profil Servicii.

Metoda de predare „Firma de
exerciţiu” presupune
parcurgerea și desfășurarea
tuturor activităţilor dintr-o
firmă reală transpuse în cadrul
unei firme virtuale. Activitatea
unei firme de exerciţiu implică
activ elevii în toate etapele:
înfiinţarea și organizarea firmei,
selectarea personalului,
negocierea și încheierea de tranzacţii,
întocmirea evidenţei contabile, ceea ce
îi ajută pe aceștia la dobândirea de
competenţe și aptitudini de muncă și
implicit o inserţie pe piaţa muncii mult
îmbunătăţită.

Instruirea în „firma de exerciţiu”
contribuie la pregătirea viitorilor
întreprinzători.

Cu ocazia târgurilor firmelor de
exerciţiu elevii își verifică, își dezvoltă
și își îmbunătăţesc abilităţile
antreprenoriale și manageriale.

De la o ediţie la alta, Târgul firmelor
de exerciţiu „Rivulus Dominarum
Tineret” reunește la Baia Mare un număr
tot mai mare de participanţi. La cea de a
IX-a ediţie au participat 118 firme de
exerciţiu din 18 judeţe ale ţării: Alba,
Argeș, Bihor, Bistriţa Năsăud, Buzău,

Constanţa, Cluj, Galaţi,
Hunedoara, Ialomiţa, Iași,
Maramureș, Satu Mare, Sălaj,
Sibiu, Suceava, Timiș,
Vrancea și mun. București.

Evenimentul organizat de
Colegiul Economic
„Nicolae Titulescu” a fost
aprobat de MENCS și înscris
în Calendarul Activităţilor
Educative Naţionale pe
2015, precum și în
Calendarul Târgurilor și

expoziţiilor găzduite de CCI
Maramureș în 2015.

An de an, ne-au fost alături în
organizarea târgului, partenerii noștri
tradiţionali:
� CNDIPT - departamentul

Centrala Reţelei Firmelor de Exerciţiu
din România (ROCT)

� Inspectoratul Școlar Judeţean
Maramureș
� Camera de Comerţ și Industrie

Maramureș
� Colegiul Tehnic „Anghel

Saligny” Baia Mare.
Această ultimă ediţie a târgului, recent

încheiată, nu ar fi fost posibilă
fără sprijinul financiar
acordat de:

• Municipiul Baia Mare,
prin programul de finanţare
nerambursabilă în anul 2015,

• Ministerul Educaţiei
Naţionale și Cercetării
Știinţifice,

• Fundaţia Liviu Marian
Pop,

• Asociaţia de părinţi
PROCENT Baia Mare;

și fără implicarea inimoasei echipe de
proiect, responsabilă cu organizarea
târgului, formată din profesori din
cadrul ariei curriculare Tehnologii, de
la Colegiul Economic „Nicolae
Titulescu” Baia Mare, profesori cu
experienţă în coordonarea firmelor de
exerciţiu, care a beneficiat de sprijin și
consultanţă de specialitate din partea
reprezentanţilor CCI Maramureș.

Participanţii la târg s-au întrecut în
cele 11 competiţii organizate: stand,
materiale promoţionale, catalog creativ
și profesional, prezentarea firmei,
tranzacţii, pagină web, vânzător, spot,
mascotă și ”Cea mai bună firmă la toate
secţiunile” și au fost recompensaţi cu
cupe, premii și menţiuni.

În „lumea virtuală a afacerilor”, în
care își desfășoară activitatea „firmele
de exerciţiu” iniţiate de elevi, toţi sunt

câștigători pentru că „firma de
exerciţiu” este un prim pas în
construirea propriei cariere, cea
mai bună practică, punte între
școală și piaţa muncii, care îi
pregătește pe elevi pentru
cerinţele unei economii de
piaţă la nivel european.

FELICITĂRI tuturor
elevilor participanţi, care sub
îndrumarea profesorilor
coordonatori, au reușit să-și
asume responsabilităţile de
viitori întreprinzători și le

dorim mult succes pe viitor în afaceri,
fie ele și virtuale!

prof. Mariana Mitrea - coordonator
proiect,

Colegiul Economic „Nicolae
Titulescu” Baia Mare
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CENTRUL ZONAL DE INFORMARE ȘI VANZARE
în domeniul STANDARDIZĂRII

Noutăţi privind standarde
În lunile septembrie-octombrie 2015

Asociaţia de Standardizare din România
a aprobat 451 standarde dintre care 181
standarde sunt traduse în limba română.

Domeniile cărora li se adresează sunt
diverse și menţionăm în cele ce urmează
câteva din standardele aprobate:
�  1.020 - SR EN ISO 17100:2015 -

Servicii de traducere. Cerinţe pentru
serviciile de traducere
�  35.080 - SR ISO/CEI 38500:2015

 - Tehnologia informaţiei. Guvernanţa
tehnologiei informaţiei pentru organizaţii
�  97.195 - SR EN 15946:2012 -

Conservarea bunurilor culturale. Principii de
ambalare pentru transport
�  97.195 - SR EN 15999-1:2014 -

Conservarea bunurilor culturale. Ghid pentru
proiectarea vitrinelor pentru expunerea și
conservarea bunurilor culturale. Partea 1:
Cerinţe generale
�  97.195 - SR EN 16322:2014 -

Conservarea bunurilor culturale. Metode de
încercare. Determinarea proprietăţilor de
uscare
�  01.040.23 - SR EN 764-1:2015 -

Echipamente sub presiune. Partea 1:
Vocabular
�  01.040.25 - SR EN ISO

17658:2015 - Sudare. Imperfecţiuni ale
suprafeţelor tăiate termic cu gaze, cu laser
și cu plasmă. Terminologie
� 03.120.10 - SR EN ISO 9000:2015

- Sisteme de management al calităţii.
Principii fundamentale și vocabular
� 03.120.10 - SR EN ISO 9001:2015

- Sisteme de management al calităţii.
Cerinţe
�  03.120.20 - SR EN 16247-5:2015

 - Audit energetic. Partea 5: Competenţa
auditorilor energetici
�  03.120.20 - SR EN ISO/CEI 17021-

1:2015 - Evaluarea conformităţii. Cerinţe
pentru organisme care efectuează audit și
certificare ale sistemelor de management.
Partea 1: Cerinţe

�  13.340.20 - SR EN 1078+A1:2013

- Căști pentru bicicliști și pentru utilizatori
de skateboard și de patine cu role
�  13.340.20 - SR EN 1080:2013 -

Căști de protecţie împotriva șocurilor,
pentru copii mici
�  77.120.60 - SR ENV 14029:2002 -

Plumb și aliaje de plumb. Analiza prin
spectrometrie de absorbţie atomică în
flacără (FAAS) sau spectrometrie de emisie
cu plasmă cuplată inductiv (ICP-OES), după
separarea matricei de plumb
�  77.150.10 - SR EN 1396:2015 -

Aluminiu și aliaje de aluminiu. Table și benzi
acoperite în rulou pentru aplicaţii
generale. Specificaţii
�  79.060.01 - SR EN 1156:2013 -

Plăci pe bază de lemn. Determinarea
factorilor de durată a încărcării și de fluaj
�  79.060.01 - SR EN 12871:2013 -

Plăci pe bază de lemn. Determinarea
caracteristicilor de performanţa ale plăcilor
portante utilizate în planșee, acoperișuri
și pereţi
�  79.060.10 - SR EN 636+A1:2015 -

Placaj. Cerinţe
�  79.120.10 - SR EN 1870-

17+A1:2015 - Securitatea mașinilor
pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie
circulare. Partea 17: Ferăstraie circulare
pentru secţionat manuale cu tăiere
orizontală, cu o unitate de tăiere
(ferăstraie circulare radiale manuale)
�  91.040.99 - SR EN 15942:2012 -

Dezvoltarea durabilă a lucrărilor de
construcţie. Declaraţii de mediu pentru
produse. Formate de comunicare între
agenţi economici
�  91.040.99 - SR EN 15978:2012 -

Dezvoltare durabilă a lucrărilor de
construcţie. Evaluarea performanţei de
mediu a clădirilor. Metodă de calcul
�  91.060.20 - SR EN 502:2013 -

Produse pentru de învelitori de acoperiș
din foi metalice. Specificaţie pentru
produse pentru învelitori de acoperiș,

montate pe suport continuu, de tablă de
oţel inoxidabil
�  91.080.40 - SR EN 13381-3:2015

- Metode de încercare pentru
determinarea contribuţiei la rezistenţa la
foc a elementelor de structură. Partea 3:
Protecţie aplicată pe elemente de beton
�  91.080.40 - SR EN 1504-5:2013 -

Produse și sisteme pentru protecţia și
repararea structurilor de beton. Definiţii,
condiţii, controlul calităţii și evaluarea
conformităţii. Partea 5: Produse de injecţie
în beton
�  91.100.10 - SR EN 459-3:2015 -

Var pentru construcţii. Partea 3: Evaluarea
conformităţii
�  91.140.65 - SR EN 13203-2:2015

- Aparate de uz casnic care produc apă
caldă menajeră care utilizează
combustibili gazoși. Partea 2: Evaluarea
consumului energetic
�  91.140.70 - SR EN 1113:2015 -

Robinetărie sanitară. Furtunuri flexibile de
duș pentru robinetărie sanitară pentru
sisteme de alimentare cu apă de tip 1 și
tip 2. Specificaţii tehnice generale
�  91.140.70 - SR EN 14516:2015 -

Căzi de baie pentru scopuri casnice
�  91.140.80 - SR EN 1253-1:2015 -

Guri de scurgere și sifoane pentru clădiri.
Partea 1: Sifoane de pardoseală cu gardă
de apă de minimum 50 mm
�  91.140.99 - SR EN 13782:2015 -

Structuri temporare. Corturi. Securitate
�  93.080.01 - SR 1848-7:2015 -

Semnalizare rutieră. Marcaje rutiere

În listă se prezintă Clasificarea
internaţională a standardelor (ICS),
indicele și titlul standardelor.

Toţi cei interesaţi să se informeze privind
lista celor 451 de standarde aprobate sunt
invitaţi să acceseze www.ccimm.ro,
sectiunea Servicii – Standarde sau să
solicite această listă prin fax 0262 225794,
prin e-mail cci_mm@ccimm.ro sau direct la
sediul CCI Maramureș, Baia Mare, bd. Unirii
nr. 16, et. III, cam. 9, Mihail Mărășescu.

Pentru cele 2 standarde principale
privind sistemul de management al calităţii
ISO 9001:2008 și sistemul de
management de mediu ISO 14001:2004,
în anul 2015 s-a finalizat și aprobat revizia
acestora.

Pentru a pregăti trecerea de la
certificarea conform standardelor mai sus
menţionate la actualele standarde,
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
oferă organizaţiilor (firme, instituţii, ONG-

Noutăţi privind revizuirea standardelor ISO 9001 și ISO 14001
uri) o gamă largă de soluţii și servicii astfel
încât operativ, eficient și eficace să
respecte cerinţele din 2015. Oferta CCI
Maramureș privește printre altele:

-Organizarea de instruiri privind
înţelegerea cerinţelor standardelor ISO
9001:2015 și ISO 14001:2015;

-Evaluarea nevoilor și realizarea
împreună cu acestea a unui plan de măsuri
care să ajute organizaţiile să se conformeze
noilor standarde;

-Difuzarea, în baza comenzilor
organizaţiilor interesate, a standardelor
ISO 9001/2015 și ISO 14001/2015 și nu
numai.

Pentru detalii, informaţii suplimentare
sau comenzi nu ezitaţi să ne contactaţi la
sediul CCI Maramureș, Baia Mare, Bd.
Unirii,- et. 3, cam. 9, tel. 0262-221510,
0362-405303, fax 0262-225794 e-mail:
cci_mm@ccimm.ro, persoană de contact
Mihail Mărășescu.

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

Nu uitaţi! Drumul spre competenţă începe cu procurarea standardelor!



HERMES CONTACT 7

INVITAŢIE
Mirii și nuntașii vă așteaptă, la Baia Mare, la:

În perioada 12-14 februarie 2016, Camera de Comerţ și Industrie Maramureș vă invită
să participaţi cu stand la expoziţia cu vânzare:

Nunta de la A la Z
ediţia a X-a

S-au înscris până acum firme din domeniile:
� Agenţii full-service: baloane, invitaţii de nuntă, artificii, decoraţiuni pentru nunţi, etc.
� Îmbrăcăminte ocazionată de eveniment: rochii de mireasă, costume de mire și accesorii,

ţinute de ocazie pentru nuntași
� Poze, filmări, sonorizări nunţi
� Florării: buchete de mireasă și decoraţiuni specifice pentru nunţi
� Cofetării și laboratoare de specialitate: torturi și prăjituri pentru nunţi
� Cosmetice și saloane de înfrumuseţare: coafură, machiaj, cosmetică, întreţinere

corporală
� Agenţii de turism: oferte turistice pentru petrecerea lunii de miere
� Bănci - credite
� Cursuri de dansuri
� Publicaţii de specialitate ș.a.

La ediţia din anul 2016 spaţiile sunt limitate !
Nu pierdeţi ocazia ! Rezervaţi-vă din timp standul la

Nunta de la A la Z !

Informaţii suplimentare puteţi obţine la telefon 0262-221510, fax 0262-225794 sau
mail: cci_mm@ccimm.ro, persoană de contact Adrian NICOLAESCU.
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Camera de Comerţ și Industrie Maramureș are deosebita plăcere de a vă anunţa
organizarea celei de-a XIII-a ediţii a manifestării știinţifice și expoziţionale medicale
MaraMedica, specializată în:

aparate și instrumentar medical, echipamente și instrumentar stomatologic, diagnostic si

terapie, echipamente si instrumentar chirurgical, echipamente si dotări pentru spitale,

articole de unica folosinţa, medicina de recuperare, ortopedie, echipamente și

instrumentar oftalmologic, medicamente produse farmaceutice, farmacia verde

care se va desfășura în perioada 25 - 27 februarie 2016 la Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș - Centrul de Instruire și Marketing din Baia Mare, Aleea Expoziţiei nr. 5.

La ediţia precedentă au participat un număr de 44 de firme, din România (judeţele
Maramureș, Arad, Bihor, Brașov, București, Cluj, Constanţa, Iași și Mureș), Ungaria și
Republica Moldova acoperind o suprafaţă de 1600 mp și peste 2500 de vizitatori specializaţi
au vizitat expoziţia. În cadrul activităţilor știinţifice, personalităţi ale lumii medicale, profesori
din centre universitare au susţinut peste 100 de teme la care au fost prezenţi cei peste
1800 vizitatori specializaţi.

Pentru ediţia din anul 2016 spaţiile de expunere sunt limitate !
Rezervaţi-vă din timp standul la MaraMedica 2016 !

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0262-221510, fax 0262-225794
sau mail cci_mm@ccimm.ro, persoană de contact Adrian NICOLAESCU.

INVITAŢIE
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CCI Maramureș contribuie la educaţia antreprenorială a elevilor de la
Colegiul Economic Nicolae Titulescu Baia Mare

O parte din orele de practică a elevilor claselor a XI-a ale
Colegiul Economic Nicolae Titulescu Baia Mare s-au desfășurat la
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș. Această nouă activitate
s-a dezvoltat în baza colaborării de peste 15 ani a CCI Maramureș
cu  Colegiul Economic Nicolae Titulescu Baia Mare.

În zilele de 25 noiembrie 2015, 8 și 9 decembrie 2015, în cadrul
orelor de practică efectuate la Cameră, elevilor le-au fost
prezentate istoria, rolul, locul și atribuţiile Camerei de Comerţ și
Industrie Maramureș în dezvoltarea economiei de piaţă în judeţul
nostru .

Prezentarea a fost făcută de membrii conducerii CCI Maramureș
și a fost încheiată cu vizionarea filmului documentar „CCI Maramureș
- 25 de ani de activitate”.

La orele de practică au participat 53 de elevi.

După 20 de ani!

Din motive financiare conducerea Hermes Contact SA a
fost nevoită să închirieze și apoi, în decembrie 1994, să vândă
Băncii Bancpost SA filiala Baia Mare, o parte din parterul
Centrului de Afaceri. În spaţiul respectiv, Banca și-a
desfășurat activitatea până în 1998, iar după această dată, o
perioadă de timp a închiriat acest spaţiu, iar în ultimii 8 ani,
spaţiul a rămas neocupat.

Pentru reîntregirea clădiri i, t imp de mai multe luni,
conducerea Hermes Contact SA a purtat mai multe runde de
negocieri cu proprietarul Bancpost SA pentru cumpărarea
spaţiului. Rezultatul negocierii a condus la decizia Adunării
Generale a Membrilor de cumpărare a acestui spaţiu de la
parterul clădirii, în suprafaţă de 229 mp.

Semnarea contractului de vânzare-cumpărare între Bancpost
SA și Hermes Contact SA și plata obiectivului, la data de 18
decembrie 2015, a constituit  reîntregirea spaţiului Centrului
de Afaceri Hermes Contact cu parterul deţinut de Bancpost
SA.

Evenimentul s-a desfășurat în prezenţa conducerii CCI
Maramureș, a notarului și a reprezentanţilor legali ai Bancpost
SA și Hermes Contact SA.

În data de 15 decembrie 2015, la sediul
Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș, s-
a desfășurat ședinţa Colegiului de Conducere
al CCI Maramureș.

În cadrul ședinţei au fost prezentate spre
dezbatere și aprobare Raportul de
Activitate al CCI Maramureș pe anul
2015, și propunerea de program de
activitate pentru anul 2016.

Raportul a punctat principalele
realizări ale Camerei în domeniul
relaţiilor externe, al acţiunilor
promoţionale , al proiectelor de
finanţare, cursurilor, activităţii de
consultanţă și relaţiei cu membrii noștri.

În ceea ce privește Proiectul de
Program de Activitate pentru anul
2016, acesta a detaliat aspecte

ȘEDINŢA COLEGIULUI DE CONDUCERE AL CCI MARAMUREȘ
legate de intensificarea cooperări internaţionale
și a parteneriatului public - privat și a punctat
și celelalte activităţi propuse a fi desfășurate
de Cameră în anul 2016. Programul urmează
să fie completat cu propunerile făcute de

membrii Colegiului de Conducere până la
aprobarea sa de către Adunarea Generală a
membrilor CCI Maramureș.

Au fost prezentate de asemenea  execuţia
bugetului de venituri și cheltuieli  pentru anul

2015, propunerea de buget pentru
anul 2016 și programul investiţional
pentru anul viitor.

Toate materialele prezentate au
fost aprobate în unanimitate de
Colegiul Camerei.

În finalul întâlnirii toţi cei prezenţi
au închinat un pahar de șampanie
pentru a cinsti încheierea anului
2015 și trecerea în anul 2016 care
va fi anul schimbărilor majore!

La mulţi ani, stimaţi membri ai CCI
Maramureș, și succese în anul 2016!
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PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ (PFA) este potrivit OUG 44/2008 - persoana fizică autorizată să

desfășoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă.
Prevederile OUG 44 / 2008 nu se aplică profesiilor liberale, precum și acelor activităţi economice a

căror desfășurare este organizată și reglementată prin legi speciale.
Pot desfășura activităţi economice sub forma persoanei fizice autorizate persoanele fizice care:
 a) au împlinit vârsta de 18 ani, în cazul persoanelor fizice care solicită autorizarea pentru desfășurarea

de activităţi economice pt. PFA;
 b) nu au săvârșit fapte sancţionate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina

financiar-fiscală, de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;
 c) au un sediu profesional declarat ;
 d) declară pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia

specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului și al protecţiei muncii.
Pentru efectuarea unei activităţi economice PFA, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit,

poate colabora cu:
a) alte persoane fizice autorizate ca PFA,
b)  întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale
c)  reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale ori
d) cu alte persoane fizice sau juridice.
PFA poate angaja, în calitate de angajator, terţe persoane cu contract individual de muncă, încheiat

în condiţiile legii.
 O persoană poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terţe

persoane care funcţionează atât în același domeniu, cât și într-un alt domeniu de activitate economică
decât cel pentru care PFA este autorizată.

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

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

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

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

Potrivit prevederilor Legii 335/2007 cu modificările și completările ulterioare Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș oferă celor interesaţi să-și deschidă o afacere de tip PFA servicii complete în condiţii deosebite
de operativitate și eficienţă.

Pentru a apela la serviciile CCI Maramureș adresăm invitaţia celor interesaţi să ne contacteze la sediul
Camerei de Comerţ si Industrie Maramureș din : Baia Mare, bd. Unirii, nr. 16, et. 3, cam. 10 sau la tel. 0262-
221510, 0770-843495 e-mail: cci_mm@ccimm.ro. Persoana de contact: Dumitru Claudia.

PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ
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Acte normative publicate în

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

� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015. 2.634 din 5 noiembrie 2015. 2.634 din 5 noiembrie 2015. 2.634 din 5 noiembrie 2015. 2.634 din 5 noiembrie 2015
privind documentele financiar-contabile
(MO     nr. 910 din 9 decembrie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 3.497 din 2 decembrie 2015. 3.497 din 2 decembrie 2015. 3.497 din 2 decembrie 2015. 3.497 din 2 decembrie 2015. 3.497 din 2 decembrie 2015

pentru aprobarea Procedurii privind
emiterea și comunicarea unor acte
administrative pentru debitorii care
înregistrează obligaţii fiscale restante sub o
anumită limită (MO nr. 912 din 9 decembrie
2015)
�     ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nrORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nrORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nrORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nrORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 9. 59 din 9. 59 din 9. 59 din 9. 59 din 9

decembrie 2015 decembrie 2015 decembrie 2015 decembrie 2015 decembrie 2015 pentru modificarea și
completarea unor acte normative din
domeniul gestionării financiare a fondurilor
europene (MO nr. 925 din 14 decembrie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 3.604 din 9 decembrie 2015. 3.604 din 9 decembrie 2015. 3.604 din 9 decembrie 2015. 3.604 din 9 decembrie 2015. 3.604 din 9 decembrie 2015

pentru aprobarea Instrucţiunilor de
corectare a erorilor materiale din
deconturile de taxă pe valoarea adăugată
(MO nr. 926 din 15 decembrie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 4.309 din 11 decembrie 2015. 4.309 din 11 decembrie 2015. 4.309 din 11 decembrie 2015. 4.309 din 11 decembrie 2015. 4.309 din 11 decembrie 2015

privind modificarea art. 2 din Ordinul
ministrului fondurilor europene nr. 903/
2015 pentru punerea în aplicare a
Memorandumului cu tema “Asigurarea
condiţiilor necesare derulării proiectelor
finanţate în cadrul POSDRU 2007-2013 prin
prelungirea termenului de implementare”
(MO nr. 926 din 15 decembrie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 773 din 25 octombrie 2015. 773 din 25 octombrie 2015. 773 din 25 octombrie 2015. 773 din 25 octombrie 2015. 773 din 25 octombrie 2015

privind unele măsuri de eficientizare a
activităţii de evaluare ex-ante a
documentaţiilor de atribuire (MO nr. 932
din 16 decembrie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 316 din 11 decembrie 2015. 316 din 11 decembrie 2015. 316 din 11 decembrie 2015. 316 din 11 decembrie 2015. 316 din 11 decembrie 2015

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 17/2015 privind reglementarea unor
măsuri fiscal-bugetare și modificarea și
completarea unor acte normative (MO nr.
934 din 17 decembrie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 324 din 16 decembrie 2015. 324 din 16 decembrie 2015. 324 din 16 decembrie 2015. 324 din 16 decembrie 2015. 324 din 16 decembrie 2015

pentru modificarea și completarea Legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului și
urbanismul (MO nr. 937 din 18 decembrie
2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 325 din 16 decembrie 2015. 325 din 16 decembrie 2015. 325 din 16 decembrie 2015. 325 din 16 decembrie 2015. 325 din 16 decembrie 2015

pentru modificarea Legii nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice
(MO nr. 937 din 18 decembrie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 327 din 16 decembrie 2015. 327 din 16 decembrie 2015. 327 din 16 decembrie 2015. 327 din 16 decembrie 2015. 327 din 16 decembrie 2015

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (MO nr.
937 din 18 decembrie 2015)

� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.139 din 2 decembrie 2015. 1.139 din 2 decembrie 2015. 1.139 din 2 decembrie 2015. 1.139 din 2 decembrie 2015. 1.139 din 2 decembrie 2015
privind notificarea încheierii contractului
de achiziţie publică/acordului-cadru (MO nr.
938 din 18 decembrie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 4.044 din 16 decembrie 2015. 4.044 din 16 decembrie 2015. 4.044 din 16 decembrie 2015. 4.044 din 16 decembrie 2015. 4.044 din 16 decembrie 2015

privind împuternicirea persoanelor din
cadrul aparatului de inspecţie economico-
financiară de a constata contravenţia
prevăzută la art. 336 alin. (1) lit. t) și de a
aplica sancţiunea prevăzută la art. 336 alin.
(2) lit. k) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală (MO nr. 940 din
18 decembrie 2015)
�  LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011. 52 din 15 aprilie 2011. 52 din 15 aprilie 2011. 52 din 15 aprilie 2011. 52 din 15 aprilie 2011

(*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) privind exercitarea unor
activităţi cu caracter ocazional desfășurate
de zilieri (MO nr. 947 din 22 decembrie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 335 din 18 decembrie 2015. 335 din 18 decembrie 2015. 335 din 18 decembrie 2015. 335 din 18 decembrie 2015. 335 din 18 decembrie 2015

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 19/2015 privind reglementarea unor
măsuri-fiscal bugetare și modificarea unor
acte normative, precum și unele măsuri de
corelare legislativă (MO nr. 948 din 22
decembrie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 3.647 din 15 decembrie 2015. 3.647 din 15 decembrie 2015. 3.647 din 15 decembrie 2015. 3.647 din 15 decembrie 2015. 3.647 din 15 decembrie 2015

privind modificarea unor ordine ale
președintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală în domeniul
organizării activităţii de administrare a
contribuabililor mari și mijlocii (MO nr. 952
din 22 decembrie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 3.648 din 15 decembrie 2015. 3.648 din 15 decembrie 2015. 3.648 din 15 decembrie 2015. 3.648 din 15 decembrie 2015. 3.648 din 15 decembrie 2015

privind organizarea activităţii de
administrare a marilor contribuabili (MO
nr. 952 din 22 decembrie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 3.649 din 15 decembrie 2015. 3.649 din 15 decembrie 2015. 3.649 din 15 decembrie 2015. 3.649 din 15 decembrie 2015. 3.649 din 15 decembrie 2015

privind organizarea activităţii de
administrare a contribuabililor mijlocii  (MO
nr. 952 din 22 decembrie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 3.654 din 15 decembrie 2015. 3.654 din 15 decembrie 2015. 3.654 din 15 decembrie 2015. 3.654 din 15 decembrie 2015. 3.654 din 15 decembrie 2015

privind aprobarea procedurii de eliberare a
certificatului de atestare fiscală, a
certificatului de obligaţii bugetare, precum
și a modelului și conţinutului acestora (MO
nr. 954 din 23 decembrie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 4.385 din 21 decembrie 2015. 4.385 din 21 decembrie 2015. 4.385 din 21 decembrie 2015. 4.385 din 21 decembrie 2015. 4.385 din 21 decembrie 2015

pentru aprobarea Documentului-cadru de
implementare a Programului operaţional
sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”
2007-2013 (MO nr. 956 din 23 decembrie
2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 4.387 din 21 decembrie 2015. 4.387 din 21 decembrie 2015. 4.387 din 21 decembrie 2015. 4.387 din 21 decembrie 2015. 4.387 din 21 decembrie 2015

privind modificarea Ordinului ministrului

muncii, familiei și protecţiei sociale și al
ministrului finanţelor publice nr. 1.117/
2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de
eligibilitate și a listei de cheltuieli eligibile în
cadrul operaţiunilor finanţate prin
Programul operaţional sectorial
“Dezvoltarea resurselor umane 2007-
2013” (MO nr. 956 din 23 decembrie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.738 din 16 decembrie 2015. 1.738 din 16 decembrie 2015. 1.738 din 16 decembrie 2015. 1.738 din 16 decembrie 2015. 1.738 din 16 decembrie 2015

privind aprobarea termenelor pentru
soluţionarea cererilor care au ca obiect
furnizarea serviciilor de către Agenţia
Naţională de Cadastru și Publicitate
Imobiliară și unităţile sale subordinate (MO
nr. 959 din 24 decembrie 2015)
� HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr. 1.001 din 23 decembrie. 1.001 din 23 decembrie. 1.001 din 23 decembrie. 1.001 din 23 decembrie. 1.001 din 23 decembrie

2015 2015 2015 2015 2015 privind aplicarea corecţiilor financiare
solicitate de Comisia Europeană în cadrul
Programului operaţional sectorial
“Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU)
2007-2013 (MO nr. 964 din 24 decembrie
2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 3.736 din 23 decembrie 2015. 3.736 din 23 decembrie 2015. 3.736 din 23 decembrie 2015. 3.736 din 23 decembrie 2015. 3.736 din 23 decembrie 2015

pentru aprobarea Procedurii privind
emiterea soluţiei fiscale individuale
anticipate, precum și conţinutul cererii
pentru emiterea soluţiei fiscale individuale
anticipate (MO nr. 964 din 24 decembrie
2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 3.740 din 23 decembrie 2015. 3.740 din 23 decembrie 2015. 3.740 din 23 decembrie 2015. 3.740 din 23 decembrie 2015. 3.740 din 23 decembrie 2015

privind condiţiile de delegare a competenţei
de soluţionare a contestaţiilor altui organ
de soluţionare (MO nr. 964 din 24 decembrie
2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 3.699 din 17 decembrie 2015. 3.699 din 17 decembrie 2015. 3.699 din 17 decembrie 2015. 3.699 din 17 decembrie 2015. 3.699 din 17 decembrie 2015

pentru aprobarea Procedurii de soluţionare
a deconturilor cu sume negative de taxă pe
valoarea adăugată cu opţiune de
rambursare și pentru aprobarea modelului
și conţinutului unor formulare (MO nr. 969
din 28 decembrie)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 3.735 din 23 decembrie 2015. 3.735 din 23 decembrie 2015. 3.735 din 23 decembrie 2015. 3.735 din 23 decembrie 2015. 3.735 din 23 decembrie 2015

pentru aprobarea procedurii privind
emiterea și modificarea acordului de preţ
în avans, precum și conţinutul cererii de
emitere și modificare a acordului de preţ în
avans (MO nr. 972 din 29 decembrie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 3.775 din 24 decembrie 2015. 3.775 din 24 decembrie 2015. 3.775 din 24 decembrie 2015. 3.775 din 24 decembrie 2015. 3.775 din 24 decembrie 2015

pentru aprobarea unor competenţe
speciale ale organului fiscal central (MO nr.
973 din 29 decembrie 2015)

Continuare în pag. a 12-a
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CERERI

BULGARIA

� Caută colaboratori din România
pentru exporturi pe pieţe terţe de fructe

uscate. Deţine clienţi în Germania, dorește
creșterea capacităţii prin cooperare cu
firme românești .
� Caută colaboratori din România

pentru exporturi pe pieţe terţe, Emiratele
Arabe Unite, de zmeura .(5871)

CHILE

� Dorește să importe din România
panouri fotovoltaice și echipamente conexe
(5864)

� Firma chiliană este interesată să
primească oferte de produse alimentare
diverse, inclusiv conserve, pentru a evalua

posibilităţile de import și distribuţie pe piaţa
chiliană. (5865)
� Dorește import de ţevi de oţel de

lungime de circa 3 m (5866)
COREEA SUD

� Dorește să achiţioneze echipamente

pentru panificaţie din România. Compania
a fost înfiinţată în anul 1981 și distribuie
acest gen de echipamente pe piaţa sud-
coreeană. (5867)

INDIA

� Importă baterii auto uzate de plumb,

care vor fi folosite pentru reciclare De
menţionat că bateriile nu trebuie să conţină
lichid în interior. Bateriile trebuie să aibă

căpăcele care ar menţine lichidul în interior.
Cantitatea: 1000 tone/ lună pe durata unui
an. O primă tranșă de 100 tone va fi

expediată de probă. (5869)
IRLANDA

� Propunere de cooperare cu firme de
recrutare personal din România pentru
furnizarea de muncitori calif icaţi.
Angajamente pe perioade nedeterminate.

Specializări solicitate: muncitori calificaţi
prelucrări prin așchiere (strunjire, frezare,
alezare, ascuţire) pe mașini convenţionale
și CNC (5870)

QATAR

� Import carne congelată de pui, vită,

viţel, oaie, curcan. Cantitate 3-4
containere/ lună. Condiţii tehnice specifice:
Certificat Halal (5868)

Acte normative publicate în

Monitorul Oficial

�      ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3.741 din 23 decembrie 2015 . 3.741 din 23 decembrie 2015 . 3.741 din 23 decembrie 2015 . 3.741 din 23 decembrie 2015 . 3.741 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea
Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscal (MO nr. 975 din 29 decembrie 2015)
�     ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 4.121 din 28 decembrie 2012 . 4.121 din 28 decembrie 2012 . 4.121 din 28 decembrie 2012 . 4.121 din 28 decembrie 2012 . 4.121 din 28 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor

privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata
în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanţiei pentru
importurile de bunuri (MO nr. 976 din 29 decembrie 2015)
�  ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 3.637 din 11 decembrie 2015 . 3.637 din 11 decembrie 2015 . 3.637 din 11 decembrie 2015 . 3.637 din 11 decembrie 2015 . 3.637 din 11 decembrie 2015 pentru aprobarea

Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în
contul unic și de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către
aceștia (MO nr. 978 din 30 decembrie 2015)
�  ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 3.733 din 22 decembrie 2015 . 3.733 din 22 decembrie 2015 . 3.733 din 22 decembrie 2015 . 3.733 din 22 decembrie 2015 . 3.733 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea

metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de
aplicare a acestora (MO nr. 981 din 30 decembrie 2015)
�  ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 3.770 din 23 decembrie 2015 . 3.770 din 23 decembrie 2015 . 3.770 din 23 decembrie 2015 . 3.770 din 23 decembrie 2015 . 3.770 din 23 decembrie 2015 pentru aprobarea

Procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscal (MO nr. 983 din 30
decembrie 2015)
�  ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 4.120 din 28 decembrie 2015 . 4.120 din 28 decembrie 2015 . 4.120 din 28 decembrie 2015 . 4.120 din 28 decembrie 2015 . 4.120 din 28 decembrie 2015 privind aprobarea

Instrucţiunilor pentru aplicarea măsurilor de simplificare cu privire
la transferuri și achiziţii intracomunitare asimilate prevăzute la

art. 270 alin. (10) și art. 273 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal (MO nr. 981 din 30 decembrie 2015)
�  ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 3.770 din 23 decembrie 2015 . 3.770 din 23 decembrie 2015 . 3.770 din 23 decembrie 2015 . 3.770 din 23 decembrie 2015 . 3.770 din 23 decembrie 2015 pentru aprobarea

Procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscal (MO nr. 983 din 30
decembrie 2015)
�  HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 . 1.002 din 23 decembrie 2015 . 1.002 din 23 decembrie 2015 . 1.002 din 23 decembrie 2015 . 1.002 din 23 decembrie 2015 privind

modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecţia
persoanelor (MO nr. 984 din 30 decembrie 2015)
�  ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 3.834 din 29 decembrie 2015 . 3.834 din 29 decembrie 2015 . 3.834 din 29 decembrie 2015 . 3.834 din 29 decembrie 2015 . 3.834 din 29 decembrie 2015 pentru aprobarea

Procedurii privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii
reprezentând penalităţi de nedeclarare (MO nr. 984 din 30
decembrie 2015)
� ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 30 decembrie 2015 . 65 din 30 decembrie 2015 . 65 din 30 decembrie 2015 . 65 din 30 decembrie 2015 . 65 din 30 decembrie 2015 pentru

completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar
de pensii publice (MO nr. 986 din 31 decembrie 2015)
�  HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr. 1.014 din 30 decembrie 2015 . 1.014 din 30 decembrie 2015 . 1.014 din 30 decembrie 2015 . 1.014 din 30 decembrie 2015 . 1.014 din 30 decembrie 2015 privind

metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de
muncă în condiţii deosebite (MO nr. 986 din 31 decembrie 2015)
� HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr. 1.017 din 30 decembrie 2015 . 1.017 din 30 decembrie 2015 . 1.017 din 30 decembrie 2015 . 1.017 din 30 decembrie 2015 . 1.017 din 30 decembrie 2015 pentru stabilirea

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (MO nr. 987
din 31 decembrie 2015)
�     LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 358 din 31 decembrie 2015 . 358 din 31 decembrie 2015 . 358 din 31 decembrie 2015 . 358 din 31 decembrie 2015 . 358 din 31 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscal (MO din 31 decembrie 2015)


