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BUSINESS WITHOUT

CORRUPTION
Camera de Comerţ și Industrie a României (CCIR) a

lansat joi, 21 ianuarie 2016, începând cu ora 10.00,
la sediul CCIR Business Center, Amfiteatrul Al. I. Cuza,
proiectul „Business Without Corruption”.

Obiectivele proiectului Business Without Corruption
sunt identificarea, cu sprijinul tuturor actorilor
implicaţi, instituţiile publice relevante și comunitatea
de afaceri, a măsurilor necesare consolidării cadrului
legislativ în domeniu, beneficiind în mod
corespunzător de experienţa și bunele practici ale
altor state cu legislaţie specifică, precum SUA și Marea
Britanie și elaborarea unui ghid-cadru de bune practici
pentru prevenirea și combaterea corupţiei la nivelul
companiilor românești.

Misiunea CCIR în acest proiect va consta în
promovarea, în rândul comunităţii de afaceri din
România, a unei culturi bazate pe respingerea tuturor
formelor de corupţie în relaţiile cu sectorul public și
privat.

În deschiderea evenimentului, președintele CCIR,
domnul Mihai Daraban, a arătat că, în urma unui
sondaj realizat de CCIR împreună cu CSOP, în anul
2015, un procent de 65% din mediul de afaceri este
în favoarea acţiunilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie
(DNA) și foarte mulţi încep să conștientizeze că, prin
acţiunile DNA, există șanse de concurenţă loială.
Subiectul este cu atât mai relevant cu cât, instituţia
camerală ar dori ca parteneriatul strategic cu SUA să
se ducă cât mai mult în direcţia economică. El a mai
precizat că la nivelul instituţiei s-a adoptat, recent,
un cod de etică și integritate pentru salariaţi.

Domnul Victor Vlad Grigorescu, ministru al energiei,
a arătat că lipsa de integritate, asociată cu practici
de afaceri nesănătoase “subminează fundamentele
unei afaceri”, dând ca exemplu cazurile din sectorul
energetic românesc, din ultimii ani, evidenţiind în
același timp, rolul important al mediului de afaceri
de a genera modele de bune practici.

Secretarul de stat în Ministerul Justiţiei, domnul
Adrian Baboi Stroe, a precizat că sectorul public și

Guvernul pot schimba regulile jocului astfel încât să
putem asista treptat la răsplătirea comportamentului
integru în mediul economic privat. Noua strategie
naţională anticorupţie își propune să realizeze câţiva
pași în acest sens: introducerea criteriilor de integritate
printre condiţiile de atribuire a contractelor de
achiziţii publice și în evaluarea performanţei
managerilor companiilor de stat. De asemenea, el a
mai arătat că în urmă cu 10 ani nu era răsplătit
comportamentul integru, creându-se un sistem de
stimulente perverse în care societatea românească
intrase pe o spirală a corupţiei, atât în mediul privat
cât și în sectorul public.

Domnul Ciprian Necula, secretar de stat în Ministerul
Fondurilor Europene (MFE) a vorbit despre
demersurile MFE pentru diminuarea riscurilor
de abuz în implementarea proiectelor
finanţate din fonduri europene, amintind de
dezvoltarea sistemului de raportare MySMIS
sau de eforturile comune cu societatea civilă
de redactare a unor ghiduri ale solicitanţilor
lipsite de ambiguitate.

Vicepreședintele General Dynamics
Corporation, corporaţie multinaţională cu
activitate în industria de apărare și intelligence,
domnul Steven Saiget, a făcut o introducere a
companiei și a obiectivelor acesteia pe piaţa
europeană și românească.

În continuare, domnul Sam J. Yoon, director
International Compliance, în cadrul General Dynamics
Corporation a prezentat date generale despre legislaţia
americană privind practicile de corupţie în străinătate
punctând aspecte din Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

Domnul Neil McGregor, vicepreședinte al Camerei de
Comerţ și Industrie România-Marea Britanie și avocat în
cadrul casei de avocatură McGregor&Partners, a prezentat
legislaţia britanică anti-mită (UK Bribery Act).

Domnul Cornel-Virgiliu Călinescu, șeful Oficiului
Naţional de Prevenire a Criminalităţii și Cooperare
pentru Recuperarea Creanţelor Provenite din
Infracţiuni, a relevat în alocuţiunea sa importanţa
schimbării în viitor a punctului de greutate în lupta
anti-corupţie de pe combatere pe prevenţie,
menţionând rolul important al educaţiei în acest sens.

Domnul Claudiu Scarlatache, comisar șef, director
adjunct al Direcţiei de Investigare a Criminalităţii
Economice din cadrul Inspectoratului General al
Poliţiei Române a vorbit despre rolul acestui serviciu
în lupta contra fraudelor economice.

Pe parcursul anului 2016 va continua colaborarea
dintre Camera de Comerţ și Industrie a României și
compania General Dynamics Corporation în cadrul
acestui proiect, urmând să fie organizate o serie de
evenimente axate pe măsuri anti-corupţie.

Este anul în care au avut loc schimbări
importante, cu rost sau fără rost, la nivel
înalt în politică în România, cu răsturnări
de situaţii în viaţa economică și socială
a ţării.

Alegerea președintelui din 2014 a
transformat viziunea generală spre
întronarea unei păci politice între
președinte și prim-ministru, între putere
și opoziţie, creând unitatea fragilă a
poporului român, atât de dorită de
realizatorii cât și de urmașii „revoluţiei
din decembrie 1989”.

Limbajul conciliant de la vârful ţării
sau dintre putere și opoziţie a fost
transformat într-o continuă manifestare
inadecvată comunicării care se realiza,
fie direct – mai rar sau deloc – fie prin
transmisii de pe teritorii străine din partea
celor două vârfuri și mai dezvoltat prin
facebook sau twitter, noua metodă de
comunicare, când preopinenţi i
convorbirilor se ascund după „deget”.
Românul nu mai înţelegea nimic, mai
ales că peste 80% dintre ei nu au acces
la internet.

Astfel, România a avut în 2015 un
avans al PIB de 3,7%, dublu faţă de
media generală a Uniunii Europene de
1,9% și a înregistrat în trimestrul IV a
treia mare creștere economică din UE,
potrivit datelor publicate de biroul
european de statistică Eurostat.

Scăderea taxelor și ieftinirile din
2015, secondate de măririle salariale,
au impulsionat consumul în 2015, dar,
surprinzător, cererea internă n-a fost
integral acoperită de producţia locală,
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astfel că pentru acoperirea acestora
importurile și-au accelerat dinamica. Acesta
este adevăratul scenariu al creșter i i
economice din 2015, similar cu cel
considerat nesănătos din anul 2008.

Având în vedere percepţia generală
privind mersul economiei în 2015, putem
spune că această creștere medie este relativ
mică. Asta se întâmplă pentru că marii
contribuabili la formarea PIB au avut un
aport redus la creșterea lui, în timp ce
sectoarele cu pondere mică au crescut
spectaculos.

De exemplu, industria, care contribuie cu
23,2% la formarea PIB: a crescut cu doar
2%, aportul său la creșterea economică fiind
de numai 0,3%,

Agricultura, care - afectată în 2015 de
inundaţii, apoi și de secetă și de mai vechile
neajunsuri structurale - a scăzut ca volum cu
aproape 9,4% la ponderea modestă de
numai 4,2% la formarea PIB.

Ca și în 2008, vedeta creșterii economice
a fost consumul final al populaţiei, care a
avansat cu 6,2% pe fondul creșterii cu
6,4% a afacerilor din comerţ. Aceasta este
doar media întregului sector, deoarece
consumul și comerţul din domeniul alimentar
au crescut cu aproape 20%, pe fondul
reducerii TVA la alimente de la 24% la
9% începând cu luna iunie, măsură care a
dus la ieftinirea hranei.

Aceste creșteri nu au fost susţinute însă
de producţia autohtonă, comercianţii fiind
nevoiţi să apeleze la importuri masive pentru
a potoli nevoia de cumpărături a populaţiei.
Astfel că, în 2015, creșterea importurilor
a fost de 8,4% în condiţiile în care avansul
exporturilor a fost de numai 4,7%, fapt ce
dă dreptate analiștilor economiști care au
avertizat că economia se supraîncălzește.
Cererea internă, impulsionată prin scăderea
taxelor, dar și prin creșterea puterii de
cumpărare - începe să depășească producţia
internă, și astfel, avertizează economiștii,
se ajunge la importuri în plus, și dă peste
cap echilibrele macroeconomice pe care cu
greu le-a restabilit în anii de după criză.

În f iecare an, odată cu anunţarea
veniturilor reprezentând Produsul Intern Brut

realizat, se pune problema comparaţiei
acestora cu cheltuielile pe care se construise
bugetul de stat al anului de referinţă.

Urmărind evoluţia vieţii politice din
România, partea a doua a anului 2015,
unul preelectoral, i-a adunat și „unit” pe
toţi preopinenţii în vederea pregătirii ţării
din punct de vedere al creșterii economice
și al asigurării angajării financiare faţă de
UE, FMI și Banca Mondială, încadrându-
se în angajamentele luate faţă de aceștia.

Parlamentarii au pregătit dezbaterea și au
votat înainte de intrarea lor în vacanţa
parlamentară de vară, în unanimitate Codul
Fiscal și  Procedurile Codului Fiscal, care
înaintate spre promulgare Președintelui,
primul respins, iar Procedurile acceptate.

După vacanţă, s-au reluat în dezbatere
observaţiile președintelui semnalate în
respingere, privind asigurarea raportului
corect și asigurator dintre venituri și
cheltuieli, a angajamentelor luate de Guvern
faţă de instituţiile și finanţatorii străini,
Parlamentul a făcut corecturile necesare fiind
aprobat cu o majoritate covârșitoare și
retrimis la Președinte spre aprobare.

Astfel, după mulţi ani, România are
asigurate legi, pe un termen mediu și lung,
funcţionale care asigură guvernare fiscalităţii
pentru o economie dezvoltată,.

Tot în această perioadă, politicienii s-au
gândit și la anul 2016, anul alegerilor locale
și parlamentare, mai ales la dorinţa lor să le
pregătească din punct de vedere legislativ,
astfel încât să asigure „victoria” corectă și
dorită de toţi în respectivele alegeri.

Obiectivul principal a fost dezbaterea și
aprobarea modului în care se vor desfășura
alegerile viitoare care trebuia să dea siguranţa
obiectivului major – realizarea unor alegeri
corecte.

Prima problemă în dezbatere, care a durat
multe săptămâni a fost stabil i rea
procentajului de minimum 5% pentru
câștigarea alegeri lor a part idelor
participante. A doua problemă a fost dacă
alegerile se vor desfășura într-unul sau în
două tururi de scrutin și a treia se referea la
realizarea dreptului de vot ce va fi acordat
de românii din diaspora, cum va f i
electronic, poștal, cu participare directă ș.a.

În final, Parlamentul a aprobat aceste
obiective prin votarea lor în totalitatea sau
printr-un vot majoritar acceptând
următoarele: votarea să se facă într-un singur
scrutin; nivelul de 5% pentru ca un partid
să participe la alegeri; votul electronic și/
sau prin poștă curentă al diasporei.

Toate aceste legi legate de modul de
organizare a alegrilor din 2016 au fot
votate și confirmate de Președintele ţării.

Tot în programul de lucru al Parlamentului,
din perioada de toamnă, a fost și elaborarea
Bugetului de Stat cu anexele cuvenite și a
nivelului veniturilor și cheltuielilor pentru anul
2016. În acest sens, Guvernul vine cu o
serie de propuneri de relaxare financiară
pentru populaţie și mediul de afaceri/
economie. De fapt, este o continuare a
anului 2014 pe care îl putem considera ca
o continuă modernizare a bugetării și
fiscalităţii mediului de afaceri, a bugetelor
locale și a populaţiei din România ș.a.

Astfel, reduceri le de taxe, TVA,
impozite, obligaţii începute în 2014,
criticate atunci și prezentate de Opoziţie și
Președinţie, cu semne mari de întrebare
privind îndeplinirea sau realizarea acestora,
fără să pună în pericol macroeconomia din
România prin declanșarea sau apariţia unei
crize economice interne provocate de
necorelarea veniturilor cu cheltuielile.
Majoritatea opozanţilor, în frunte cu
Președinţia, BNR sau a adepţilor politicilor
de dezvoltare economică rigidă, au socotit
că în anul  2015, fiind unul preelectoral,
guvernanţii au constituit un buget populist,
creând condiţii financiare mai relaxante, prin
creșteri de salarii bugetare, de pensii din
fondul bugetar și unele creșteri substanţiale
la nivelul Președintelui și Președinţiei, a
Guvernului, a Parlamentului, justiţie, servicii
speciale, care să aducă „pacea” pe
pământul românesc, a tuturor românilor care
trăiesc din banii publici.

Dar, facilităţile și „pomenile”, meritate
sau nemeritate, preconizau un deficit în jur
de 3,5%, plus minus ceva puncte, nefiind
bătut în cuie, fiind completat cu alocări
semnificativ mai crescute atunci când s-a
trecut la împărţirea fondurilor din bugetul
destinat unor ministere. Așa au fost acordate
creșteri mărite de fonduri ministerelor care
trebuiau să asigura majorările salariilor și a
pensiilor bugetare – Ministerul Muncii,
Ministerul Finanţelor Publice. Alte ministere
– al Sănătăţii, al Educaţiei și al Apărării –
au primit majorări conforme cu cerinţele
unanime ale populaţiei, de încadrare
totodată în normele și directivele UE.

Dar, au fost și ministere sancţionate cu
reduceri – Ministerul Energiei (jumătate din
nivelul anului 2015), Afacerilor Externe,
Ministrul Transporturilor, Ministerul Justiţiei
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

În perioada 11 – 22 ianuarie 2016,
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
a organizat la cerere, cursul de iniţiere
„Competenţe informatice” pentru un grup
de 12 angajaţi ai BERTUS SRL. Acest
program de formare profesională face parte
din cele 8 competenţele cheie comune mai
multor ocupaţii.

Cursul a for organizat la sediul BERTUS
SRL, într-o sală de curs dotată cu tehnică
de calcul modernă. În cadrul cursului au
fost folosite materiale didactice de
actualitate și alte mijloace necesare bunei

Curs de iniţiere “COMPETENŢE INFORMATICE”
desfășurări a activităţilor teoretice cât și a
celor practice. Programul a fost susţinut
de către un formator cu o specializare
corespunzătoare programei de pregătire și
cu o pregătire pedagogică specifică formării
profesionale a adulţilor.

Având în vedere că acest curs este
autorizat de către Autoritatea Naţională
pentru Calif icări, după susţinerea
examenului final, toţi absolvenţii primesc
un certificat de absolvire recunoscut de
către Ministerul Educaţiei și Ministerul
Muncii cu următoarele competenţe:

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, valabil de la 1
ianuarie 2016, a adus mai multe modificări, dintre care
amintim:

Microîntreprinderi. Modificarea plafonului până la care
o persoană juridică se va putea înscrie ca
microîntreprindere va ajunge, la 100.000 de euro, în timp
ce sistemul de cote de impozitare apl icat
microîntreprinderilor va fi diferenţiat, în funcţie de numărul
de angajaţi: pentru microîntreprinderile care vor avea cel
puţin doi salariaţi, cota de impozitare va fi de 1%; pentru
microîntreprinderile cu un singur salariat, cota de impozitare
va fi de 2%, iar pentru microîntreprinderile care nu vor
avea nici un salariat, cota de impozitare va fi de 3%.

Impozitul pe profit. Se remarca noua definiţie a cheltuielii
deductibile conform căreia sunt deductibile cheltuielile
efectuate in scopul realizării de venituri. De asemenea, se
remarcă introducerea unei proceduri similare celei de
corectare a erorilor contabile în sensul că dacă în anul curent
se identifică o eroare de calcul a impozitului pe profit aferentă
unui exerciţiu închis, iar eroarea este nesemnificativă,
corectarea se face pe seama profitului anului curent. Dacă
eroarea este semnificativă se impune o corectare pe seama
rezultatului fiscal al anului la care se referă eroarea.

Dintre modificările aduse impozitului pe profit amintim:
extinderea bunurilor aflate în sfera profitului reinvestit
(facilitatea de profit reinvestit se acordă și pentru clasa
2.2.9 Calculatoare electronice si echipamente periferice.
Mașini si aparate de casa, control si facturat); extinderea
categoriei de venituri neimpozabile pentru sumele colectate
de operatorii responsabili cu gestionarea deșeurilor;
cheltuieli sociale se pot acorda în valoare de 5% din
cheltuielile cu salariile; cheltuielile cu sponsorizarea reduc
impozitul pe profit în procent de 5 la mie din cifra de
afaceri, fără a depăși 20% din impozitul pe profit și se pot
reporta pe o perioadă de 7 ani.

Impozitul pe dividende. Dividendele plătite de o societate,
persoană juridică română, către o altă persoană juridică
română se impozitează cu procentul de 16%, iar începând
cu anul 2017, impozitul pe dividende va fi de 5%. Nu se
aplică impozitul pe dividende dacă persoana ce încasează
dividendele deţine la societatea afiliată mai mult de 10%
din capitalul social pe o perioadă mai mare de un an.

Taxa pe valoare adăugată. Cota generală aplicabilă
începând cu 1 ianuarie 2016 este de 20%. Se aplică cote

Câteva din modificările Codului Fiscal

• Noţiuni și funcţii de bază în utilizarea
calculatorului personal;

• Utilizarea funcţiilor de bază ale unui
sistem de operare (Windows);

• Utilizarea aplicaţiei de procesare texte
(Word);

• Folosirea foilor de calcul tabelar (Excel);
• Realizarea de prezentări electronice

(PowerPoint);
• Utilizarea mijloacelor moderne de

comunicare ( internetul si poșta
electronică).

reduse astfel: 9% pentru medicamente, cazare în sectorul
hotelier, alimente, servicii de restaurant și catering; se
extinde aplicarea cotei de 5% pentru cărţi, manuale
școlare, reviste și pentru accesul la evenimente culturale
sau sportive, accesul la muzee, case memoriale, târguri
sau expoziţii. Se păstrează cota de TVA de 5% și pentru
vânzarea de locuinţe sociale, în schimb se modifică
condiţiile de aplicare în sens favorabil cumpărătorului. Se
extind măsurile de taxare inversă (simplificare a TVA fără
plata efectivă a TVA) pentru: clădiri, părţi de clădire și
terenuri; furnizări de telefoane mobile; furnizări de console
de jocuri, tablete pc și laptopuri.

Impozitul pe venitul persoanei fizice. La impozitul pe

venitul din salarii se modifică deducerile personale și faptul
că pentru copilul minor aflat în întreţinerea părinţilor sau
a tutorelui, deducerea personală se acordă fiecăruia dintre
părinţi, respectiv tutorelui; Impozitarea PFA. Introducerea
contribuţiei individuale la pensii în procent de 10,5% din
venitul net realizat de o persoană. Această contribuţie se
plătește chiar dacă persoana fizică autorizată este salariată
la un angajator. Dacă PFA dorește să beneficieze de pensie
întreagă, opţional achită și contribuţia de 15,8%, contribuţia
angajatorului. Pentru veniturile din cedarea folosinţei

bunurilor, se mărește plafonul cotei cheltuielilor forfetare
la 40%. În anul 2016, nu se datorează contribuţia de
sănătate pentru drepturile de proprietate intelectuală, când
persoana fizică realizează și alte venituri din salarii, venituri
din pensii, venituri din activităţi independente, venituri din
alte surse, conform art. 171 alin (4) din noul Cod Fiscal.

Taxele și impozitele locale. Pentru anul 2016, impozitul
pe clădiri nu se mai calculează în funcţie de deţinătorul ei
(persoană fizică /persoană juridică), ci în funcţie de
destinaţia clădirii (rezidenţială /nerezidenţială). Astfel,
schimbarea va duce la o creștere semnificativă a taxelor
pentru persoane fizice ale căror locuinţe vor fi folosite în
scopuri comerciale. Din 2016, pentru clădirile folosite în
scop de locuinţă, impozitul va fi calculat prin aplicarea unei
cote cuprinse între 0,08% - 0,2% asupra valorii impozabile
a clădirii. În schimb, pentru proprietăţile nerezidenţiale, adică
cele folosite în activităţi economice, cota de impozitare va fi
cuprinsă între 0,2% și 1,3% (dacă aceste clădiri au fost
reevaluate, construite, achiziţionate în ultimii cinci ani). Dacă
această condiţie nu este îndeplinită, procentul va ajunge la
2% din valoarea statistică a construcţiei.
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Prin noţiuni fundamentale de igienă se înţelege totalitatea cunoștinţelor și deprinderilor elementare referitoare la păstrarea sănătăţii și

prevenirea îmbolnăvirilor pe care lucrătorii în sectoarele cu risc pentru sănătatea populaţiei trebuie să le posede. Prin acte normative ale

Ministerului Sănătăţii sunt reglementate programele de instruire în domeniul sănătăţii publice privind însușirea noţiunilor fundamentale de

igienă pe care salariaţii care-și desfășoară activitatea în sectoarele cu risc pentru sănătatea populaţiei trebuie să le urmeze.

Astfel, pentru organizaţiile care-și desfășoară activitatea în domeniile:

    a) servicii de producţie, depozitare, transport și comercializare a alimentelor, inclusiv alimentaţie publică

și a colectivităţilor;

    b) servicii de curăţenie în unităţi de asistenţă medicală, colectivităţi de copii și tineri, unităţi de cazare

(hoteluri, moteluri, cabane etc.);

    c) producţia și distribuţia apei potabile, producţia apei îmbuteliate;

    d) servicii de îngrijire corporală (cosmetică, frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, masaj etc.);

    e) servicii tip dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare,

au obligaţia legală a instruirii periodice în domeniul noţiunilor fundamentale de igienă.
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș, în cadrul “Academiei de Management pentru IMM

Maramures” și în conformitate cu Ordinul comun al Ministerului

Sănătăţii și al Ministerului Educaţiei și Cercetării știintifice, este avizată

să realizeze programe de instruire privind însușirea noţiunilor

fundamentale de igienă. Participanţii la programele de instruire

susţin la încheierea cursurilor un examen de absolvire (pe baza unui

chestionar) organizat de Direcţia de Sănătate Publică
Maramureș și CCI Maramureș. Certificatele de absolvire au

valabilitatea de 3 ani de la data emiterii.

Pentru informatii suplimentare sau înscriere la aceste instruiri puteţi să ne contactaţi la sediul CCI

Maramures, la telefon 0262 221510, 0362-405303, fax 0262 225794, sau prin e-mail la cci_mm@ccimm.ro.

Persoana de contact: Mihail Mărășescu.

Instruiri privind INSUȘIREA NOŢIUNILOR
FUNDAMENTALE DE IGIENĂ

Înfiinţarea Comitetului Regional Nord-Vest pentru Problemele Romilor
În perioada 20-21 ianuarie 2016, a avut loc la Cluj-Napoca

Seminarul regional de diseminare a rezultatelor evaluării nevoilor
specifice ale comunităţilor de romi, respectiv pentru identificarea
de bune practici și posibile soluţii pentru promovarea egalităţii
de gen.

Peste 55 de persoane au participat la evenimentul organizat
în cadrul proiectului „Centrul de Educaţie Timpurie Curcubeu”,
implementat de Municipiul Baia Mare, prin Serviciul Public
Asistenţă Socială, în parteneriat cu Asociaţia „Pactul Regional
Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială” (PROIS-NV).

În calitate de membri ai Comitetului Director al PROIS-NV, Camera
de Comerţ și Industrie Maramureș a fost reprezentată la acest
eveniment de secretarul general Florentin Tuș.

Evenimentul a favorizat întâlnirea actorilor sociali relevanţi
de la nivel local și regional (reprezentanţi ai administraţiei
publice locale, ai mediului asociativ, mediului academic și
mediului de afaceri,
o r g a n i z a ţ i i
nonguvernamentale) și prin
iniţierea de dezbateri privind
egalitatea de gen și șanse
la nivelul comunităţilor rome,
statutul pe piaţa forţei de
muncă a femeilor de etnie
romă a contribuit la
identificarea și diseminarea
de bune practici și posibile
soluţii care să răspundă
nevoilor și constrângerilor
persoanelor marginalizate
social.

În cadrul seminarului au fost
puse bazele Comitetului

Regional Nord-Vest pentru Problemele Romilor care își propune
să realizeze o platformă de consultare și colaborare menită să
facă mai coerent și mai eficient efortul actorilor sociali pentru
îmbunătăţirea incluziunii socio-economice a romilor din Regiunea
de dezvoltare Nord-Vest. Printre obiectivele comitetului se numără
valorificarea oportunităţilor pe care le oferă existenţa și
experienţa diverselor organizaţii interesate să contribuie la
identificarea nevoilor și priorităţilor de acţiune în folosul
comunităţilor de romi, precum și identificarea unor metode de
evaluare și analiză a impactului proiectelor destinate persoanelor
sau comunităţilor aparţinând minorităţii rome implementate în
regiunea Nord-Vest.

Proiectul „Centrul de Educaţie Timpurie Curcubeu” urmărește
facilitarea accesului familiilor vulnerabile social la servicii, pentru
asigurarea armonizării vieţii de familie cu viaţa profesională, prin
crearea unui Centru Educaţional de Educaţie Timpurie, care va

furniza servicii integrate pentru
copil și familie: de educaţie,
de ocupare a forţei de muncă
și servicii sociale. Creșterea
nivelului de informare și
sensibilizare a comunităţii cu
privire la aspecte legate de
egalitatea de gen și
avantajele participării
femeilor pe piaţa muncii vor fi
realizate prin intermediul unei
serii de evenimente publice,
concepute pe baza evaluării
și analizei nevoilor specifice
comunităţilor compacte de
romi și difuzate la nivelul
Regiunii Nord-Vest.
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și Ministerul Mediului, cărora li se recomanda să utilizeze în
completare fondurile europene.

Toate prevederile fondurilor alocate din bugetul pentru 2016,
cu modificările aduse, au fost aprobate în sesiune de toamnă a
Parlamentului cu mare majoritate de voturi. Aceste majorări,
modificări, reduceri și alte proiecte au fost acceptate în consens,
deoarece, parlamentarii întorși din vacanţă, odihniţi și buni pentru
„muncă” au căzut la o înţelegere „troc”, prin care fiecare parte –
Opoziţia și Puterea – au acceptat reduceri sau creșteri, avantaje
sau dezavantaje, care să echilibreze interesele de grup pe termen
scurt, viitorul an electoral, prin metoda de „echilibristică politică”
folosită mai ales în ultimii ani.

Dar, pentru că întotdeauna este și un dar, „liniștea politică” a
fost tulburată de incidentul rutier petrecut în 20 octombrie 2015,
când un agent de circulaţie al Ministerului de Interne, din coloana
oficială a ministrului de interne, aflat pe motocicletă,  s-a accidentat
mortal.

Acest eveniment a creat o adevărată tevatură politică și a deschis
„cutia Pandorei” a existenţei relaţiilor dintre Opoziţie și Majoritate,
datorită faptului că  viceprim ministrul și ministrul de interne Gabriel
Oprea, președintele partidului UNPR, partid care asigura o
majoritate parlamentară stabilă era „cuiul lui Pepelea” în politică
și în acest accident de circulaţie sau incident politic. S-au declanșat
acuzaţii asupra modului de folosire a echipamentelor speciale de
însoţire a autoturismului ministrului, dacă a fost sau nu legală, de
care au fost agăţate alte încălcări de lege.

În această situaţie, Opoziţia sprijinită și de intervenţiile
președintelui, inclină spre a obţine un prim pas pentru eliminarea
majorităţii parlamentare. Astfel, apărea la orizont prima raza de
speranţă de realizare a dorinţei președintelui ţării ”de a avea propriul
Guvern și propriul partid”. Dorinţa, însă, mai așteaptă să apară
un alt eveniment de dezechilibru a puterilor în Parlament.

În seara zilei de 30 octombrie 2015 are loc tristul accident de
la Clubul Colectiv, în timpul căruia și-au pierdut viaţa 61 de
persoane, din care 27 de persoane pe loc, iar răniţii urmând să fie
internaţi în spitalele din București și o parte să fie trimiși în
străinătate. A fost un gest internaţional al statelor din Europe și
din afara ei.

A fost un eveniment în care și-au dat examenul toate instituţiile
și forţele abilitate și responsabile, individual sau instituţionalizate,
cu tot echipamentul tehnic pentru soluţionarea unui astfel de
eveniment, ca urmare a unor incendii care afectează o colectivitate
de sute de oameni, ce trebuie să rezolve într-un timp scurt de
intervenţie, de ordinul minutelor, cu personal și echipament/mașini
și să soluţioneze salvarea, tratarea și distribuţia victimelor, în spitale
pregătite și capabile să salveze oamenii arși, iar incendiul să fie
localizat și stins, să diminueze panica și alte activităţi ce ţin de
funcţia lor. Faţă de aceste obligaţii, în cazul Clubului Colectiv,
intervenţia tuturor factorilor pregătiţi și responsabili pentru astfel
de evenimente, cu toate criticile aduse atunci și ulterior, au reușit

2015

Anul schimbării

să rezolve în mare parte cerinţele și obligaţiile atribuite prin lege,
ţinând cont de gradul de dotare uman, material, tehnic și de
pregătire pentru astfel de evenimente.

Accidentul a declanșat în noaptea respectivă o adevărată
catastrofă umană, în masă și care a fost însoţită de manifestaţii de
durere, compasiune, spirit de ajutorare a răniţilor și familiilor lor,
ale populaţie bucureștene. Datorită comunicării prin media – radio,
TV, telefon, internet, reţele de socializare în toată ţara , în șoaptă
s-a o stare psihologică de masă, care se manifesta atât la locul
accidentului, cât și în alte locuri din ţară, în grupuri de persoane
care se declarau alături de victime, de rudele și prietenii acestora,
dispuși totodată să acorde, voluntar, un ajutor material, financiar
sau moral, manifestare care a avut de la început un caracter puternic
psihologic, uman, de atașament faţă de forţele de intervenţie, în
sprijinul și ajutorul lor.

Această atmosferă a continua toată noaptea și în zilele
următoare, într-o formă pașnică cu opinii și păreri contradictorii,
pro și contra, de la declanșarea incendiului la situaţia concretă
până la găsirea vinovaţilor sau de apreciere a spiritului de sacrificiu
al salvatorilor. Se creau,a acolo în piaţă sau pe străzile bucureștene
curente umanitare de sprijinire a victimelor și a rudelor acestora.

Ieșirile în stradă, în capitală și în orașele ţării, devin din ce în ce
mai mult un „parlament” al străzii, care creează o stare de instabilitate
politică.

În această situaţie de turbulenţă politică și socială, liderii de
partid, mai ales cei de la Putere, au intrat în tăcere, fără să aibă
ceva de spus sau să ia o atitudine la ceea ce se petrecea la nivel
parlamentar sau guvernamental adresându-le manifestanţilor
apartenenţa lor la marea tragedie a poporului român.

În aceste momente apare comunicatul Prim-ministrului Ponta care
demisionează afirmând că: „am luptat politic cu Opoziţia și
Președinţia, dar nu voi lupta niciodată cu poporul ieșit în stradă”,
l-a care s-a adăugat demisia Guvernului Ponta.  Drept urmare, la
15 noiembrie 2015, Președintele Johannis acceptă demisia Prim-
ministrului și a Guvernului, afirmând că „a fost nevoie să moară
oameni pentru ca Guvernul Ponta să demisioneze”, anunţând
totodată că a împuternicit pe Dacian Cioloș, personalitate cunoscută
în ţară și străinătate ca fost ministru al agriculturii în Guvernul
României și consilier pe probleme de agricultură al Comisiei
Europene, care a fost însărcinat să formeze un guvern de tehnocraţi
fără a fi membri ai unor partide politice.

Cu maximă viteză și într-un timp scurt, Prim-ministrul formează
Guvernul, care pus în dezbatere publică, suferă unele modificări
care au dus la schimbarea unor miniștrii. Apoi, în 17 noiembrie
2015, este supus spre aprobare Parlamentului și apoi Președintelui.

Parlamentul aprobă și investește Guvernul dlui Cioloș, care își
ia angajamentul de a prezenta în termen de câteva zile, proiectul
de buget naţional pe anul 2016 în toate componentele sale,
astfel încât anul 2016 să aibă începând cu 01 ianuarie bugetul
propriu.

În timpul scurt avut la dispoziţie, Guvernul a analizat proiectul
de buget pentru 2016 și l-a supus spre aprobare Parlamentului,
care a fost aprobat în unanimitate.

Astfel, România intră în anul 2016 cu bugetul Guvernului Ponta
care prevedea măsuri de relaxare fiscală începând cu 01 ianuarie
2016, acceptate și însușite de guvernul Cioloș.

Despre începutul acestei guvernări vom scrie în următorul Buletin
Informativ „Hermes Contact”.

Urmare din pag. a 2-a
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Ce sunt codurile de bare?
Codurile de bare sunt modalităţi de reprezentare

grafică a literelor și cifrelor dintr-un șir numeric sau
alfanumeric printr-o succesiune de bare și spaţii de
lăţimi variabile.

De ce coduri de bare?
Folosirea codurilor de bare permite introducerea

rapidă a datelor, prin citire optică, într-un sistem
informatic de prelucrare. Prelucrarea în timp real a
acestor date poate asigura o bună gestiune a produselor
din punct de vedere cantitativ (pentru o aprovizionare
eficientă) si economico-financiar.

Ce avantaje aveţi dacă utilizaţi
coduri de bare?

- precizie, exactitate și rapiditate;
- costuri minime;
- documentaţie simplă;
- rapiditate în alocarea codurilor de bare.

Unde se pot utiliza?
Oriunde în comerţ, industrie, servicii. Printre cele

mai cunoscute domenii de aplicare se pot enumera:
- comerţ cu ridicata sau cu amănuntul;
- producţie – gestiuni de depozite și magazii pentru

materiale, produse finite sau producţie neterminată;
- gestiunea activelor (avantaj la inventariere);
- evidenţa personalului;
- evidenţa clienţilor cuplată cu emiterea facturilor;
- sănătate – fișa de urmărire a pacienţilor.

Informaţii suplimentare la sediul CCI Maramureș,
Baia Mare, bd. Unirii nr. 16, etaj 3, cam. 9, tel.
0262-221510, 0362-405303, 0728-233908 fax
0262-225794 e-mail: cci_mm@ccimm.ro. Persoană
de contact: Mihail MĂRĂȘESCU.

CODURI DE BARE

Cafeneaua Oamenilor de Afaceri este un
eveniment organizat de Camera de Comerţ
și Industrie, în cadrul căruia sunt dezbătute
problemele economice, tehnice, financiare,
legislative, administrative cu care se
confruntă operatorii economici din judeţ

La dezbateri sunt invitaţi reprezentanţi
ai administraţiei publice locale, centrale, personalităţi ale vieţii
politice, economice, comerciale care pot să contribuie la clarificarea
aspectelor ridicate de oamenii de afaceri maramureșeni și totodată
pot să vină cu soluţii de rezolvare a problemelor care afectează
bunul mers al activităţii oamenilor de afaceri, firmelor maramureșene.

Pentru semestrul I 2016, urmare a propunerilor primite din partea
operatorilor s-au definitivat până în prezent următoarele teme ce
vor fi dezbătute conform programului de mai jos:

� Programe cu finanţare de la bugetul de stat
Data: 06 aprilie 2016
Loc de desfășurare: Centrul de Instruire și Marketing al CCI
Maramureș, Baia Mare, Aleea Expoziţiei, nr. 5
Prezintă: Cristian Raţiu - OTIMMC Cluj Napoca
Înscrieri: tel. 0262-221510, fax 0262-225794, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro
Participarea este GRATUITĂ

� Închiderea exerciţiului financiar 2015, Legea
227/2015 privind Codul fiscal
Data: 11 aprilie 2016
Loc de desfășurare: Centrul de Instruire și Marketing al CCI
Maramureș, Baia Mare, Aleea Expoziţiei, nr. 5
Prezintă: specialiști ai Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Maramureș
Înscrieri: tel. 0262-221510, fax 0262-225794, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro
Participarea este GRATUITĂ

� Utilizarea Codurilor de bare
Data: 14 aprilie 2016, ora 10:00
Loc de desfășurare: sediul CCI Maramureș, Baia Mare, Bd. Unirii,
nr. 16, Sala Polivalentă, parter
Prezintă: specialiști ai CCI Maramureș
Înscrieri: tel. 0262-221510, fax 0262-225794, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro
Participarea este GRATUITĂ

Cafeneaua Oamenilor de Afaceri

Vă invităm să participaţi la: Unde? La Centrul de Instruire și Marketing al Camerei de
Comerţ și Industrie Maramureș, Baia Mare, Aleea Expoziţiei,
nr. 5

Când? 26-27 mai 2016, între orele 10:00-16:00

De ce? Pentru a afla și vedea ultimele noutăţi în domeniul
soluţiilor tehnice, echipamentelor, aparaturii, utilajelor care
permit economisirea energiei

Înscrieri și detalii suplimentare: tel. 0262-221510, email:
cci_mm@ccimm.ro, persoană de contact Adrian Nicolaescu

„Cea mai ieftină energie este cea economisită”
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Rivulus

Dominarum®

- ediţia a XXlV-a -

23 - 25 septembrie 2016

Târg internaţional cu caracter general

Nu pierdeţi ocazia de a beneficia
de tarifele pentru înscrierea

timpurie ca expozant!

Informaţii, înscrieri, relaţii suplimentare: Camera de de
Comerţ și Industrie Maramureș, Baia Mare bd. Unirii nr.16, tel.
0262-221510, 0362-405303, email: cci_mm@ccimm.ro,
persoană de contact Adrian Nicolaescu

Nu ezitaţi să ne contactaţi!

CCI Maramureș
Agent împuternicit pentru înscrieri în
Arhiva Electronică de Garanţii Reale

Mobiliare (AEGRM)

Experienţa de 15 ani de activitate ca Agent împuternicit
pentru înscrieri în Arhiva Electronică de Garanţii Reale
Mobiliare recomandă CCI Maramureș ca partener de încredere
pentru serviciile de AEGRM.

Principalele funcţii ale AEGRM:
� funcţia de asigurare a priorităţii;
� funcţia de avertizare.

Când aveţi nevoie de AEGRM?
� Obligatoriu, conform legii, când încheiaţi un contract

de credit cu o instituţie de creditare
� Preventiv, voluntar, când încheiaţi un contract de

vânzare-cumpărare bunuri pentru a evita să cumpăraţi bunuri
gajate

Cum puteţi beneficia de serviciile oferite
de CCI Maramureș pe linia AEGRM?

� În cazul încheierii de contracte de credit solicitaţi
expres instituţiei de creditare înscrierea garanţiilor prin
CCI Maramureș

� În cazul încheierii de contracte de vânzare-cumpărare
solicitaţi CCI Maramureș verificarea în AEGRM a situaţiei
bunurilor.

Pentru informaţii suplimentare: sediul CCI Maramureș,
Baia Mare, bd. Unirii, nr. 16, et. III, cam. 12 tel. 0262-
221510, 0362-405303, fax 0262-225794, e-mail
cci_mm@ccimm.ro.

Apelaţi la Serviciul Informaţii despre firme
oferit de CCI Maramureș pentru a obţine informaţii privind
firme din judeţul Maramureș fie punctual despre o firmă fie
pentru firme grupate pe criterii.

Cum?
Prin transmiterea cererii privind informaţiile care vă

interesează despre firme din judeţul Maramureș direct la sediul
CCI Maramureș din Baia Mare bd. Unirii nr. 16 etaj III cam.
11, la fax 0262-225794 sau prin e-mail cci_mm@ccimm.ro.

Care sunt criteriile după care vă pot fi
furnizate informaţii despre firme din judeţul
Maramureș?

Criteriile de structurare pot fi: domeniul de activitate (cod
CAEN), localitate, persoană de contact - administrator, cifră
de afaceri, număr salariaţi.

Cât costă informaţiile?
Pentru fiecare cerere se va calcula contravaloarea

informaţiilor pe care le deţinem și vi le putem furniza.

Când se primesc informaţiile?
Imediat ce s-a achitat contravaloarea acestora,

informaţiile se transmit în format
electronic și/ sau tipărit.

Informaţii, detalii
suplimentare:  CCI
Maramureș, Baia Mare, bd.
Unirii, nr. 16, et. III, cam.
11 tel. 0262-221510,
0362-405303, 0728-
233908 fax 0262-225794,
e-mail cci_mm@ccimm.ro.

Informaţii despre firme
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De ce SRL-D - societate cu răspundere limitată - debutant?

Pentru că, prin programul pentru stimularea înfiinţării și dezvoltării microîntreprinderilor de către
întreprinzătorii debutanţi, microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant beneficiază de
următoarele facilităţi:

a. acordarea unei alocaţii financiare nerambursabile de maxim 10.000 euro;
b. garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și

Mijlocii - S.A. - I.F.N. pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor
de afaceri acceptate la finanţare;

c. scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii,
pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariaţi, angajaţi pe perioadă
nedeterminată;

d. scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la oficiile
registrului comerţului pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum și de la plata tarifului
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

e. consiliere, instruire și sprijin din partea O.T.I.M.M.C. în a cărui rază de competenţă își are
sediul social.

Prin program se acorda facilitati pentru microintreprinderile nou-infiintate, conduse de intreprinzatorii
debutanti in afaceri, care desfasoara pentru prima data activitate economica, prin intermediul unei
societati cu raspundere limitata.

Pe cei interesaţi să afle care sunt condiţiile pentru obţinerea facilităţilor mai sus menţionate și/ sau
să constituie o societate cu răspundere limitată – debutant (SRL-D), specialiștii Camerei de Comerţ
și Industrie Maramureș îi așteaptă cu o ofertă completă de servicii pentru constituirea și
înregistrarea unei firme SRL-D.

NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI !

Informaţii suplimentare la sediul Camerei de Comerţ si Industrie Maramureș din  Baia Mare, bd.
Unirii, nr. 16, et. 3, cam. 10, tel. 0262 221510, e-mail: cci_mm@ccimm.ro.

SRL-D

Microîntreprinderea pentru întreprinzătorii debutanţi
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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 nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3.840 din 29 decembrie. 3.840 din 29 decembrie. 3.840 din 29 decembrie. 3.840 din 29 decembrie. 3.840 din 29 decembrie
2015 2015 2015 2015 2015 privind stabilirea criteriilor pentru
condiţionarea înregistrării în scopuri de
TVA (MO nr. 5 din 5 ianuarie 2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 4.144 din 30 decembrie. 4.144 din 30 decembrie. 4.144 din 30 decembrie. 4.144 din 30 decembrie. 4.144 din 30 decembrie

2015 2015 2015 2015 2015 privind abrogarea unor ordine care
cuprind reglementări în domeniul taxei
pe valoarea adăugată (MO nr. 7 din 6
ianuarie 2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3.841 din 29 decembrie. 3.841 din 29 decembrie. 3.841 din 29 decembrie. 3.841 din 29 decembrie. 3.841 din 29 decembrie

2015 2015 2015 2015 2015 privind aprobarea modelului și
conţinutului formularului (088)
“Declaraţie pe propria răspundere
pentru evaluarea intenţiei și a capacităţii
de a desfășura activităţi economice care
implică operaţiuni din sfera TVA” (MO
nr. 8 din 6 ianuarie 2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3.769 din 23 decembrie. 3.769 din 23 decembrie. 3.769 din 23 decembrie. 3.769 din 23 decembrie. 3.769 din 23 decembrie

2015 2015 2015 2015 2015 privind declararea livrărilor/
prestărilor și achiziţiilor efectuate pe
teritoriul naţional de persoanele
înregistrate în scopuri de TVA și pentru
aprobarea modelului și conţinutului
declaraţiei informative privind
livrările/prestările și achiziţiile
efectuate pe teritoriul naţional de
persoanele înregistrate în scopuri de
TVA (MO nr. 11 din 7 ianuarie 2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3.846 din 30 decembrie. 3.846 din 30 decembrie. 3.846 din 30 decembrie. 3.846 din 30 decembrie. 3.846 din 30 decembrie

2015 2015 2015 2015 2015 pentru aprobarea procedurilor de
aplicare a art. 92 din Codul de procedură
fiscală, precum și pentru aprobarea
modelului și conţinutului unor
formulare (MO nr. 14 din 8 ianuarie
2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3.845 din 30 decembrie. 3.845 din 30 decembrie. 3.845 din 30 decembrie. 3.845 din 30 decembrie. 3.845 din 30 decembrie

2015 2015 2015 2015 2015 pentru aprobarea procedurilor de
înregistrare / modificare a domiciliului
fiscal, precum și pentru aprobarea
modelului și conţinutului unor
formulare (MO nr. 15 din 8 ianuarie
2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 4.160 din 31 decembrie. 4.160 din 31 decembrie. 4.160 din 31 decembrie. 4.160 din 31 decembrie. 4.160 din 31 decembrie

2015 2015 2015 2015 2015 privind modificarea și

completarea unor reglementări
contabile (MO nr. 21 din 12 ianuarie
2016)
� HOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nr. 1 din 6 ianuarie. 1 din 6 ianuarie. 1 din 6 ianuarie. 1 din 6 ianuarie. 1 din 6 ianuarie

2016 2016 2016 2016 2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal (MO nr.
22 din 13 ianuarie 2016)
� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 11 din 8 ianuarie 2015. 11 din 8 ianuarie 2015. 11 din 8 ianuarie 2015. 11 din 8 ianuarie 2015. 11 din 8 ianuarie 2015

privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 102/2013
pentru modificarea și completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
și reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale (MO nr. 24 din 13 ianuarie 2015)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 4.147 din 30 decembrie. 4.147 din 30 decembrie. 4.147 din 30 decembrie. 4.147 din 30 decembrie. 4.147 din 30 decembrie

20152015201520152015 privind aprobarea Normelor de
aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea
adăugată pentru traficul internaţional
de bunuri, prevăzute la art. 295 alin.
(1) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal ( MO nr. 26 din 14 ianuarie
2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 44 din 12 ianuarie. 44 din 12 ianuarie. 44 din 12 ianuarie. 44 din 12 ianuarie. 44 din 12 ianuarie

2016 2016 2016 2016 2016 privind regimul de depunere a
cererilor de rambursare finale de către
beneficiarii Programului operaţional
sectorial “Dezvoltarea resurselor
umane” (MO nr. 26 din 14 ianuarie
2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014. 923 din 11 iulie 2014. 923 din 11 iulie 2014. 923 din 11 iulie 2014. 923 din 11 iulie 2014

(*republicat*)(*republicat*)(*republicat*)(*republicat*)(*republicat*)pentru aprobarea
Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului
financiar preventiv și a Codului specific
de norme profesionale pentru
persoanele care desfășoară activitatea
de control financiar preventiv propriu*)
(MO nr. 28 din 15 ianuarie 2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 90 din 14 ianuarie. 90 din 14 ianuarie. 90 din 14 ianuarie. 90 din 14 ianuarie. 90 din 14 ianuarie

2016 2016 2016 2016 2016 pentru aprobarea conţinutului
cererii de acordare a eșalonării la plată
și a documentelor justificative anexate
acesteia, precum și a Procedurii de

aplicare a acordării eșalonării la plată
de către organul fiscal central (MO nr.
45 din 20 ianuarie 2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 8 din 13 ianuarie 2016. 8 din 13 ianuarie 2016. 8 din 13 ianuarie 2016. 8 din 13 ianuarie 2016. 8 din 13 ianuarie 2016

pentru modificarea și completarea
Normelor de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
158/2005 privind concediile și
indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate, aprobate prin Ordinul
ministrului sănătăţii și al președintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
nr. 60/32/2006 (MO nr. 46 din 20
ianuarie 2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 52 din 14 ianuarie. 52 din 14 ianuarie. 52 din 14 ianuarie. 52 din 14 ianuarie. 52 din 14 ianuarie

2016 2016 2016 2016 2016 privind aprobarea calculatorului
pentru determinarea deducerilor
personale lunare pentru contribuabilii
care realizează venituri din salarii la
funcţia de bază, începând cu luna
ianuarie 2016, potrivit prevederilor art.
77 alin. (2) și ale art. 66 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal (MO nr.
52 din 25 ianuarie 2016)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 371 din 20 ianuarie. 371 din 20 ianuarie. 371 din 20 ianuarie. 371 din 20 ianuarie. 371 din 20 ianuarie

2016 2016 2016 2016 2016 privind modificarea Ordinului
președintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3.698/2015
pentru aprobarea formularelor de
înregistrare fiscală a contribuabililor și
a tipurilor de obligaţii fiscale care
formează vectorul fiscal (MO nr. 56 din
26 ianuarie 2016)
� ORDONANŢĂ nrORDONANŢĂ nrORDONANŢĂ nrORDONANŢĂ nrORDONANŢĂ nr. 5 din 27 ianuarie. 5 din 27 ianuarie. 5 din 27 ianuarie. 5 din 27 ianuarie. 5 din 27 ianuarie

2016 2016 2016 2016 2016 pentru completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind
produsele agroalimentare ecologice (MO
nr. 66 din 29 ianuarie 2016)
� ORDONANŢĂ nrORDONANŢĂ nrORDONANŢĂ nrORDONANŢĂ nrORDONANŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie. 9 din 27 ianuarie. 9 din 27 ianuarie. 9 din 27 ianuarie. 9 din 27 ianuarie

2016 2016 2016 2016 2016 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 449/2003 privind vânzarea
produselor și garanţiile asociate
acestora (MO nr. 66 din 29 ianuarie
2016)



HERMES CONTACT10

CERERE - OFERTĂ
prin Centrul de Promovare și Informaţii de Afaceri al

C.C.I. Maramureș, tel. 0262-221510, fax 0262-225794

(Când solicitaţi informaţiile faceţi trimitere la numărul de referinţă din paranteza cererii/ofertei)

COLEGIUL REDACŢIONAL: GHEORGHE MARCAȘ director; MARIA MORCOVESCU
membru, FLORENTIN TUȘ membru.
SEDIUL REDACŢIEI: C.C.I. Maramureș, Bd.Unirii nr. 16, 430232 Baia Mare.
Tel.:40-262-221510, 40-362-405303, 40-728-233908; fax: 40-262-225794;
e-mail: cci_mm@ccimm.ro, www.ccimm.ro, www.proafaceri.ro
Tehnoredactare computerizată: EUGENIA SĂLĂJANU

CONTCONTCONTCONTCONTAAAAACTCTCTCTCT

hermes

 ISSN 1221-0455

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

• • • • • Din străinătate

CERERI

EGIPT

� Solicită f i rme românești

producătoare de diverse tipuri de mobilă

în vederea obţinerii de oferte. Este unul

din cei mai mari producători de saltele și

produce scaune complete pentru industria

de autovehicule din Egipt. Este și

importator de mobilă și deţine o reţea de

17 magazine pentru mobilă și saltele.

(5880)

GERMANIA

� Solicită PROPOLIS NEPROCESAT

(Rohpropolis), eventual parteneriat.

Cantitate 100-1000 k, livrări repetabile.

(5879)

INDIA

� Solicită cherestea de lemn diverse

esenţe: 1) lemn esenţă tare: Dimensiuni:

- laţime: 3.5 Inch, 4 Inch, 5 Inch, 6 Inch

sau funcţie de comandă - grosime: 2.5 Inch,

3 inch sau funcţie de comandă - lungime:

3 - 12 feet sau funcţie de comandă

2) lemn de esenţă moale: Dimensiuni -

lăţime: 75 mm - 254 mm, funcţie de

comandă - grosime: 22 mm - 38 mm,

funcţie de comandă - lungime: 2.40m -

5.0 m, funcţie de comandă  (5881)

IRLANDA

� Dorește import de plante medicinale,

produse farmaceutice pe bază de plante,

suplimente alimentare din plante, produse

pentru menţinerea/ îngrijirea sănătăţii cu

specific tradiţional. Cooperare în fabricarea

produselor farmaceutice pe bază de plante.

(5872)

� Dorește cooperare cu firme din

România în domeniul transportului

internaţional de mărfuri alimentare

congelate, acoperire Europa Centrala și de

Est. (5873)

� Propunere de cooperare cu o firmă

specializată din România atât pentru

producerea de echipamente de protecţie

(combinezoane, halate de munca, veste de

semnalizare rutieră, etc), cât și de

îmbrăcăminte și încălţăminte pentru

outdoor (waterproof) pentru femei, bărbaţi

și copii. (5882)

� Propunere de cooperare cu firme din

România în domeniul ambalajelor din lemn,

paleţilor și a reciclării deșeurilor lemnoase.

(5883)

� Solicită garnituri hidraulice, garnituri

pentru ulei, rulmenţi, lanţuri, pinioane,

curele, scripeţi, furtune și fitinguri

hidraulice. (5884)

SPANIA

� Compania spaniolă dorește să importe

din România carne de cal de categoria a

3-a pentru producţia de hrană pentru

animale de companie (5874)

� Se caută diverse articole textile din

bumbac: (prosoape, halate, cearsafuri,

papuci). Articole de unică folosinţă (ţesături

netextile, TNT / spunlace); îmbrăcăminte

de lucru (uniforme) din bumbac. (5875)

� Firma este în proces de extindere

internaţională, caută agenţi/ distribuitori

pentru piaţa românească de vopsele

industriale (destinate protecţiei și acoperirii

suprafeţelor, în diverse domenii) (5876)

SUEDIA

� Solicită ţesături din cânepă organică.

(5877)

� Solicită suporturi șerveţele realizate

din lemn sau aluminiu, cantitate 5000.

(5878)

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. Unirii nr.16, e-mail: cci_mm@ccimm.ro, tel.
0262-221510, 0362-405303, 0728-233908, fax
0262-225794.


