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De ce Arbitrajul

Comercial?

În data de 3 martie 2016, la Baia
Mare la Centrul de Instruire și Marketing
al CCI Maramureș a avut loc dezbaterea
de promovare a arbitrajului comercial,
cu tema: „De ce Arbitrajul

Comercial?”.

Evenimentul a fost organizat la
iniţiativa Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș și Curtea de Arbitraj
Comercial International de pe lângă
Camera de Comerţ și Industrie a
României și a avut ca scop promovarea
arbitrajului comercial, găsirea,
răspunsurilor la următoarele întrebări
care frământă mediul de afaceri și
Curţile de Arbitraj Comercial de pe
lângă Camerele de Comerţ și Industrie
judeţene din România:

− Cum putem crește vizibilitatea

Curţilor de Arbitraj Comercial?

− Ce trebuie să facem pentru a

îmbunătăţii activitatea și calitatea

serviciilor oferite de Curţile de Arbitraj

Comercial în interesul mediului de

afaceri și al instituţiilor statului?

În deschiderea evenimentului,
președintele CCI Maramureș, dl.
Gheorghe Marcaș, a prezentat istoricul
arbitrajului comercial din România,
evidenţiind faptul că în prezent lipsa de
vizibilitatea arbitrajului comercial la
nivel naţional și local, aduce mari
pierderi in soluţionarea l i t igi i lor
comerciale. Totodată” existenţa unei
economii subterane și tendinta de
amânare a soluţionării litigiilor au fost
impedimente serioase în aducerea spre
judecare a litigiilor comerciale prin
arbitraj în judeţul Maramureș”.

La eveniment au fost prezenţi ca
invitaţi de onoare prof. univ. dr. Ștefan
Deaconu, Președintele Curţii de Arbitraj
Comercial Internaţional de pe lângă CCI
a României și Av. Cosmin Vasile -
membru al Colegiului Curţii de Arbitraj

Proiectele retrospective pot crește rata
de absorbţie a finanţărilor 2007-2013

Rata generală de absorbţie a fondurilor
europene ar putea crește cu 5 puncte
procentuale, dacă se vor aproba toate
proiectele retrospective care sunt în prezent
în evaluare la nivelul Autorităţilor de
Management și vor fi solicitate la rambursare
sumele aferente proiectelor aprobate,
conform unui comunicat de presă al
Ministerului Fondurilor Europene.

Autorităţile de Management ale POS
Mediu, POS Transport, POSCCE și
POSDRU au analizat până în luna martie
2016 un număr de 1.561 proiecte, din
care au fost aprobate 40, în valoare totală
de aproximativ 541 mil ioane euro
(contribuţie UE de aproximativ 464
milioane euro). Se mai află în procesare/
evaluare/aprobare un număr de 33
proiecte, cu o valoare totală de 630
mil ioane euro (contr ibuţie UE de
aproximativ 520 milioane euro). Din
proiectele aprobate, a fost solicitată
Comisiei Europene, până în luna martie
2016, suma de 85 milioane euro.

Numai anumite proiecte pot fi incluse în
categoria celor retrospective, mai exact cele
care întrunesc cerinţele de eligibilitate pentru
instrumentele structurale. Până în prezent,
mai puţin de unul din zece proiecte
analizate au corespuns acestor cerinţe.
Numărul acestora este atât de mic deoarece
pentru marea majoritate au fost descoperite
o serie de probleme ce ţin de nerespectarea
legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice
în cadrul procedurilor derulate prin aceste
proiecte, de lipsa autorizaţiilor de construcţie
sau a acordurilor de mediu.

Una dintre măsurile identificate de
autorităţile române și agreate cu Comisia
Europeană pentru creșterea ratei de

absorbţie și evitarea pierderii fondurilor UE
alocate în perioada 2007-2013 este
promovarea proiectelor retrospective.
Autorităţile de Management au căutat, în
vederea selectării și finanţării, proiecte
retrospective care respectă prevederile
regulamentelor europene și se încadrează
în obiectivele programelor operaţionale
2007-2013. Proiectele retrospective sunt
investiţii finalizate sau în stadiu avansat de
implementare, finanţate de la bugetul de
stat sau din împrumuturi încheiate cu instituţii
financiare internaţionale (BEI/BERD),
pentru care România poate sol icita
rambursarea cheltuielilor, cu condiţia să
îndeplinească condiţiile de eligibilitate
aplicabile programelor operaţionale 2007-
2013. DG Regio a acordat Autorităţilor
de Management termen până la data de
31 martie 2016 pentru transmiterea, în
vederea aprobării, proiectelor retrospective
majore (cu valoare de peste 50 milioane
euro). Conform regulamentelor europene,
Autorităţile de Management mai pot primi
și evalua și proiecte retrospective cu valoare
sub 50 de milioane de euro, sumele aferente
acestora putând fi incluse în aplicaţiile de
plată finale pe care România trebuie să le
transmită până la data de 31 martie 2017.

Conform comunicatului Ministerului
Fondurilor Europene, se căută în continuare
soluţii pentru a identifica mai multe proiecte
retrospective, astfel încât să poată fi atrase
cât mai mult din finanţările UE ce au rămas
neutilizate pentru perioada 2007-2013.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene -
h t t p : / /www. f o nd u r i - u e . r o / p r e s a /
comunicate/1801-comunicat-2-22-03-
2016

FONDURI EUROPENE



HERMES CONTACT2
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Comercial Internaţional de pe lângă Camera
de Comerţ și Industrie a României.

În alocuţiunile lor prof. univ. dr. Ștefan
Deaconu,”Pledoarie pentru arbitrajul
comercial” a prezentat avantajele
arbitrajului comercial, strategia de
dezvoltare a acesteia, precum și
obiectivele viitoare, subliniind faptul
că aceasta modalitate alternativă de
soluţionare a litigiilor se va revigora
în anul care urmează. Remarcăm
că în finalul intervenţiei sale av.
Cosmin Vasi le - membru al
Colegiului Curţ i i  de Arbitraj
Comercial Internaţional de pe lângă
Camera de Comerţ și Industrie a
României a subliniat faptul că
„ignoranţa este principala cauză pentru
care în România nu se apelează la
Arbitrajul Comercial la fel ca și în ţările
din UE”.

De asemenea au mai participat și au avut
intervenţii personalităţi importante în
domeniul juridic din Maramureș precum:
Vicepreședintele Tribunalului Maramureș-
Magistrat Pop Gabriela, Președintele Curţii
de Arbitraj Comercial de pe lângă CCI
Maramureș- av. Cherhat Olivia, Decanul
Baroului Maramureș- av.Ioan Blăjan și
Decanul Colegiului Consilierilor Juridici din
judeţul Maramureș- Cons. Jur. Micle Radu.

Decanul Baroului Maramureș, av. Ioan
Blăjan, a susţinut faptul că „arbitrajul nu
reprezintă un concurent al justiţiei statale”,
arbitrajul fiind în ” raport de complinire și
de întregire a căilor de soluţionare a litigiilor
cu maxima eficienţă f lexibi l i tate și
profesionalism”.

Președintele Curţii de Arbitraj Comercial
de pe lângă CCI Maramureș, av. Cherhat
Olivia, a menţionat faptul că arbitrajul
comercial, prezintă șansa ca litigiile să nu
fie supuse ”unui formalism excesiv, care

uneori sufocă desfășurarea în condiţii de
eficienţă și celeritate a unui litigiu”.
„Accesabil itatea, confidenţial itatea,
rapiditatea, cheltuielile arbitrale reduse,
soluţionarea definitivă a conflictului în faţa

tribunalului arbitral, sunt doar câteva dintre
avantajele procedurii arbitrale, concepută
în sprijinul antreprenorilor”.

Toţi cei prezenţi la eveniment au asistat
la o lecţie, valabilă și pentru avocaţi,
consilieri juridici, prin care s-a subliniat că
arbitrajul comercial reprezintă o instituţie
civilă care poate să asigure în termen scurt
cu costuri minime rezolvarea litigiilor
comerciale.

Unul dintre oamenii de
afaceri prezenţi a menţionat
faptul că a venit să vadă
dacă arbitrajul este într-
adevăr altceva decât
instanţa de judecată,
respectiv dacă cheltuielile
sunt mai mici iar timpul de
soluţionare este mult mai
scurt. În f inalul
evenimentului acesta a
subl iniat faptul că
participarea la dezbatere l-
a convins de uti l i tatea
arbitrajului și că este deosebit de bucuros
că a putut participa la eveniment. Chiar
dacă la instanţa de judecată timpul de
soluţionare a fost relativ scurt, motivarea,
redactarea si primirea hotărârii instanţei a
întârziat un an de zile de la data pronunţării.

Sondaj despre

Arbitrajul Comercial

Cu ocazia evenimentului "De ce arbitrajul
comercial?", participanţii au completat un
chestionar ad-hoc, alcătuit din 3 întrebări,
depersonalizat, organizat de Camera de
Comerţ și Industrie Maramureș. Întrebările
au vizat atât gradul de cunoaștere și de
apelare la instituţia arbitrajului comercial,
cât și practica de a insera clauza arbitrală
în contractele comerciale. Astfel:

1. La prima întrebare din chestionar: „
Cunoașteţi și aveţi informaţii despre
arbitrajul comercial?”:

� 91% cunosc instituţia arbitrajului
comercial: din care 47% cunosc instituţia
arbitrajului comercial din instituţiile de
învăţământ, iar 44% cunosc instituţia din
alte surse
� 9% NU cunosc instituţia arbitrajului

comercial
2. La a doua întrebare : ”În

contractele comerciale pe care le
încheiaţi aveţi cuprinsă clauza
arbitrală?”:
�  46%inserează clauza arbitrală,

54% NU inserează clauza arbitrală
3. La a treia întrebare din

chestionar : ”Aţi apelat la Curtea de
Arbitraj Comercial de pe lângă CCI
Maramureș pentru soluţionarea
litigiilor?”:
� 28% au apelat la Curtea de

Arbitraj Comercial de pe lângă CCI
Maramureș, 72% NU au apelat la
Curtea de Arbitraj Comercial de pe

lângă CCI Maramureș
Structura respondenţilor a fost: 66%

juriști, 17% reprezentanţi ai mediului de
afaceri și 17% alţi.

Pentru informarea și documentarea
participanţilor, CCI Maramureș a difuzat o
broșură care a cuprins capitole referitoare
la: ”Arbitrajul comercial instituţie naţională
cu tradiţie”; ”Pledoarie pentru arbitrajul

comercial realizat de Curtea de Arbitraj
Comercial Internaţional de pe lângă Camera
de Comerţ și Industrie a României”;
”Arbitrajul comercial- procedura alternativă
de soluţionare a litigiilor; ”Arbitrajul și
sistemul proceduri lor alternative de
soluţionare a litigiilor civile/comerciale”;
”Arbitrajul comercial de pe lângă Camera
de Comerţ și Industrie Maramureș 1993-
2015”; ”Codexul arbitral al Curţii de pe
lângă Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș ”.

Ca urmare a acestui eveniment
participanţii au concluzionat ca lipsa de
vizibilitate a arbitrajului comercial se
datorează lacunelor în educaţia juridică și
economică a viitorilor juriști, economiști și
manageri. Participanţii și-au însușit încă
odată concluzia dl. av. Cosmin Vasile cu
privire la faptul că: „ignoranţa este
principala cauză pentru care în România
nu se apelează la Arbitrajul Comercial la
fel ca și în ţările din UE”.

De ce Arbitrajul Comercial?
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http://www.ccimm.ro/search/show_event.php?ev_id=162&menu_id=15
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

OFERTĂ CURSURI
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș în cadrul
Academiei de Management pentru IMM-uri a organizat în
perioada 21 - 25 martie 2016, o nouă serie de curs
FORMATOR (COD COR 242401).

Obiectivul principal al cursului este însușirea diferitelor
tehnici de formare și dezvoltarea abilităţilor necesare pentru
instruirea adulţilor.

Cursul s-a desfășurat la sediul CCI Maramureș la care
au participat un număr de 9 persoane, atât persoane fizice

Curs FORMATOR
cât și angajaţi ai firmelor maramureșene, care au dorit să
obţină calitatea de formator.

În urma acestui curs, toţi absolvenţii au primit certificate
de absolvire cu recunoaștere naţională și sunt capabili:

· Să pregătească formarea;
· Să realizeze activităţile de formare;
· Să evalueze participanţii la formare;
· Să aplice metodele și tehnicile speciale de formare;
· Să se ocupe de marketing-ul formării;
· Să proiecteze programele de formare;
· Să organizeze programele și stagiile de formare;
· Să evalueze și să asigure calitatea programelor și a

stagiilor de formare.

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

CODURI DE BARE
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 cl ienţi lor 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.



HERMES CONTACT6

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.

Ce informaţii despre firme putem furniza?
Putem furniza date de identificare ale  firmelor - denumire,

număr de înregistrare în registrul comerţului, sediu, telefon, fax,
email, website -, persoană de contact-administrator, obiect
principal de activitate - în funcţie de disponibilitate.

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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Dacă privim retrospectiv, apariţia
în 1997, a unei firme de consultanţă
în organizare și management în
mediul de afaceri băimărean, a
constituit o premieră. Orgman SRL
Baia Mare, pentru că despre această
firmă este vorba, se baza pe
experienţa anterioară a
administratorului său și pe
necesitatea, abia iv ită, de
organizare a managementului noilor
firme, în curs de consolidare.

Firmele aveau nevoie de
introducerea unor sisteme
informatice care să înlocuiască vechile registre de contabilitate,
care să introducă primele noţiuni practice de organizare:
organigrame, ROI, fișe de posturi, ROF-uri, care să reglementeze
relaţiile interne și fluxurile de producţie și de documente în firmele
nou înfiinţate.

Au apărut noţiuni relativ noi pentru aceste firme: cereri de
finanţare și planuri de afaceri, studii de fezabilitate, controlul
costurilor și centre de cost, marketing, analiză cost beneficiu,
fluxuri de numerar, diagrame RACI și altele.

Nu că acestea nu ar fi existat, măcar în parte, anterior în firmele
mari, dinainte de 1989, dar în marea lor
majoritate firmele mari, au dispărut din viaţa
economică a societăţii și în mod paradoxal,
odată cu ele a dispărut și organizarea pe care
o aveau.

Pentru Orgman SRL, au urmat servicii de
consultanţă în elaborarea de planuri de afaceri,
consultanţă în management f inanciar,
organizarea pe centre de cost, precum și
elaborarea și implementarea standardelor
europene de calitate: ISO (9001, 9014, HACCP,
OHSAS, SMSI, Responsabilitate socială).

Am fost printre primii consultanţi din Baia
Mare care au elaborat și monitorizat proiecte
de finanţare nerambursabilă și alte proiecte de
finanţare. Astfel, zeci de IMM-uri au putut
beneficia de f inanţări prin fonduri
nerambursabile aferente preaderării la UE, și
mai apoi după aderarea la UE, prin programele
de finanţare ale UE pentru IMM-uri.

În același timp s-a procedat la apropierea consultanţei de micii
agricultori și elaborarea de proiecte de finanţare pe aproape toate
măsurile de finanţare nerambursabilă specifice mediului rural.

În anul 2008, chiar anul începerii crizei economice, Orgman
SRL a beneficiat de un sprijin financiar neambursabil care i-a

ORGMAN SRL Baia Mare - consultanţă și management
în cel de al 19-lea an de existenţă în businessul local

permis să-și reorganizeze întreaga
activ itate, care i-a faci l i tat
amenajarea și dotarea adecvată a
firmei pentru a putea asigura în
continuare diversificarea serviciilor,
a format noi specialiști în finanţări
și în monitorizarea proiectelor de
finanţare pentru IMM-uri.

De-a lungul întregului său parcurs,
Orgman SRL a contribuit direct și
la multiplicarea activităţilor de
consultanţă prin formarea de
consultanţi pentru piaţa locală, care
la rândul lor și-au deschis și ei alte

firme de consultanţă.
Orgman SRL Baia Mare are o pagină de web dedicată activităţilor

firmei (www.orgman.ro), este activă pe facebook și se mândrește
cu faptul că din 2001 este membră a Camerei de Comerţ și
Industrie Maramureș, obţinând de-a lungul anilor mai multe
diplome, premii și recunoașteri ale rezultatelor activităţii sale.

Orgman SRL, dispune de un colectiv tânăr, dedicat activităţii
de consultanţă și managementului de proiecte, dispune de condiţii
adecvate de lucru, de colaboratori excelenţi pentru a satisface cu
brio cerinţele clienţilor săi.

Asigură întreaga gamă de servici i de
consultanţă pentru obţinerea de finanţări
nerambursabile:

· Stabilirea și pregătirea documentelor,
conform cerinţelor pentru accesarea de către
clienţi a fondurilor de finanţare nerambursabile;

· Elaborarea documentaţi i lor pentru
accesarea fondurilor nerambursabile: cerere,
proiecţia și analiza financiară, plan de afaceri,
plan de marketing, ș.a;

· Înregistrarea proiectului, urmărirea
evoluţiei sale din faza de evaluare și până la
semnarea de către clienţi a contractului de
finanţare;

· Monitorizarea proiectului în perioada de
implementare, după semnarea contractului de
finanţare și până la finalizarea perioadei de
operare.

Acum, în pragul împlinirii a 20 de ani dedicaţi
dezvoltării IMM-urilor, Orgman SRL Baia Mare

și-a stabilit ca strategie participarea activă la dezvoltarea durabilă
a comunităţii, prin prestarea în continuare de servicii de
consultanţă, de management și de obţinere f inanţări
nerambursabile destinate IMM-urilor, atât din mediul urban cât și
din mediul rural.
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Informaţii, relaţii suplimentare la:

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș

430232, Baia Mare, Bd. Unirii nr. 16, jud. Maramureș, România

Tel. 0262-221510, 0362-405303, 0728-233908, Fax: 0262-225794,

e-mail: cci_mm@ccimm.ro, www.ccimm.ro, www.proafaceri.ro
www.rurced.com, www.tradecarp.com, www.europe-job.eu, www.creative-sector.com

� Reprezentarea și susţinerea intereselor societăţilor
comerciale;

� Apartenenţa la o organizaţie de prestigiu la nivel
internaţional făcând parte dintr-o reţea de peste 10.000
de camere de comerţ;

� Reduceri substanţiale la toate produsele și serviciile oferite
de Cameră;

� Acces rapid la consultanţă de afaceri și informaţii privind
Integrarea Europeană;

� Stabilirea de contacte de afaceri în ţară și în străinătate;

� Acces la evenimente de afaceri locale, naţionale și
internaţionale;

� O garanţie a seriozităţii, competenţei și credibilităţii firmei
dvs.;

� Pregătire și perfecţionare profesională în afaceri;

� Facilităţi acordate pentru participarea la târguri și expoziţii
naţionale și internaţionale.

MOTIVE PENTRU A DEVENI MEMBRU AL CAMEREI
DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ
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� HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr. 112 din 24 februarie 2016. 112 din 24 februarie 2016. 112 din 24 februarie 2016. 112 din 24 februarie 2016. 112 din 24 februarie 2016
pentru modificarea și completarea
Regulamentului de organizare și funcţionare a
Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 1.288/2012 (MO nr. 158 din 1 martie 2016)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 825 din 22 februarie 2016 . 825 din 22 februarie 2016 . 825 din 22 februarie 2016 . 825 din 22 februarie 2016 . 825 din 22 februarie 2016 pentru

aprobarea modelului și conţinutului
formularului “Decizie de reverificare” (MO nr.
165 din 4 martie 2016)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 18 din 4 martie 2016 . 18 din 4 martie 2016 . 18 din 4 martie 2016 . 18 din 4 martie 2016 . 18 din 4 martie 2016 pentru

completarea art. 9 din Legea nr. 213/1998
privind bunurile proprietate public (MO nr. 169
din 7 martie 2016)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 21 din 4 martie 2016 . 21 din 4 martie 2016 . 21 din 4 martie 2016 . 21 din 4 martie 2016 . 21 din 4 martie 2016 privind

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2015
pentru modificarea și completarea unor acte
normative din domeniul fondurilor externe
nerambursabile (MO nr. 171 din 7 martie 2016)
� HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr. 133 din 2 martie 2016. 133 din 2 martie 2016. 133 din 2 martie 2016. 133 din 2 martie 2016. 133 din 2 martie 2016

pentru modificarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării
forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 174/2002, și pentru modificarea
Procedurilor privind accesul la măsurile pentru
stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile
de finanţare și instrucţiunile de implementare a
acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 377/2002 (MO nr. 172 din 8 martie 2016)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 17 din 4 martie 2016 . 17 din 4 martie 2016 . 17 din 4 martie 2016 . 17 din 4 martie 2016 . 17 din 4 martie 2016 pentru

modificarea și completarea Legii nr. 230/2007
privind înfiinţarea, organizarea și funcţionarea
asociaţiilor de proprietari (MO nr. 174 din 8
martie 2016)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 24 din 4 martie 2016 . 24 din 4 martie 2016 . 24 din 4 martie 2016 . 24 din 4 martie 2016 . 24 din 4 martie 2016 privind

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2015
pentru modificarea și completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea
și funcţionarea grupurilor și organizaţiilor de
producători, pentru comercializarea produselor
agricole și silvice, precum și pentru stabilirea
unor măsuri de aplicare a acesteia (MO nr. 174
din 8 martie 2016)
�      LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 260 din 4 noiembrie 2008. 260 din 4 noiembrie 2008. 260 din 4 noiembrie 2008. 260 din 4 noiembrie 2008. 260 din 4 noiembrie 2008

(*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) privind asigurarea obligatorie a
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de
teren și inundaţiilor (MO nr. 175 din 9 martie 2016)
� HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr. 134 din 2 martie 2016. 134 din 2 martie 2016. 134 din 2 martie 2016. 134 din 2 martie 2016. 134 din 2 martie 2016

pentru modificarea și completarea Codului
studiilor universitare de doctorat, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 (MO nr. 182
din 10 martie 2016)

� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 952 din 8 martie 2016 . 952 din 8 martie 2016 . 952 din 8 martie 2016 . 952 din 8 martie 2016 . 952 din 8 martie 2016 pentru
modificarea și completarea Ordinului
președintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind
stabilirea cazurilor speciale de executare silită,
precum și a structurilor abilitate cu ducerea la
îndeplinire a măsurilor asigurătorii și efectuarea
procedurii de executare silită (MO nr. 186 din
14 martie 2016)
� ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 10. 5 din 10. 5 din 10. 5 din 10. 5 din 10

martie 2016 martie 2016 martie 2016 martie 2016 martie 2016 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii (MO nr. 189 din 14 martie 2016)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 233 din 26 februarie 2016. 233 din 26 februarie 2016. 233 din 26 februarie 2016. 233 din 26 februarie 2016. 233 din 26 februarie 2016

pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului și urbanismul și de elaborare și
actualizare a documentaţiilor de urbanism (MO
nr. 199 din 17 martie 2016)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 291 din 10 martie 2016 . 291 din 10 martie 2016 . 291 din 10 martie 2016 . 291 din 10 martie 2016 . 291 din 10 martie 2016 privind

aprobarea Normelor de igienă pentru saloanele/
centrele de bronzare (MO nr. 203 din 18 martie
2016)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 889 din 2 martie 2016 . 889 din 2 martie 2016 . 889 din 2 martie 2016 . 889 din 2 martie 2016 . 889 din 2 martie 2016 privind

Procedura de aprobare a regimului de declarare
derogatoriu (MO nr. 203 din 18 martie 2016)
� HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr. 159 din 11 martie 2016. 159 din 11 martie 2016. 159 din 11 martie 2016. 159 din 11 martie 2016. 159 din 11 martie 2016

pentru modificarea și completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1/2016 (MO nr. 208 din 21
martie 2016)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 33 din 17 martie 2016 . 33 din 17 martie 2016 . 33 din 17 martie 2016 . 33 din 17 martie 2016 . 33 din 17 martie 2016 privind

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 52/2015 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor (MO nr. 209 din 22 martie 2016)
�  ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.053 din 17 martie 2016. 1.053 din 17 martie 2016. 1.053 din 17 martie 2016. 1.053 din 17 martie 2016. 1.053 din 17 martie 2016

privind modificarea și completarea Ordinului
președintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru
aprobarea modelului și conţinutului
formularelor utilizate pentru declararea
impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin
autoimpunere sau reţinere la sursă (MO nr. 209
din 22 martie 2016)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 28 din 17 martie 2016 . 28 din 17 martie 2016 . 28 din 17 martie 2016 . 28 din 17 martie 2016 . 28 din 17 martie 2016 privind

ratificarea Convenţiei dintre România și
Republica Italiană pentru evitarea dublei
impuneri cu privire la impozitele pe venit și
prevenirea evaziunii fiscale și a Protocolului
adiţional la convenţie, semnate la Riga la 25
aprilie 2015 (MO nr. 217 din 24 martie 2016)

� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 27 din 17 martie 2016 . 27 din 17 martie 2016 . 27 din 17 martie 2016 . 27 din 17 martie 2016 . 27 din 17 martie 2016 privind
ratificarea Convenţiei dintre România și Regatul
Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri și
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la
impozitele pe venit, semnată la Oslo la 27 aprilie
2015 (MO nr. 218 din 24 martie 2016)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 35 din 22 martie 2016 . 35 din 22 martie 2016 . 35 din 22 martie 2016 . 35 din 22 martie 2016 . 35 din 22 martie 2016 pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvenţa
unităţilor administrativ-teritoriale (MO nr. 219
din 24 martie 2016)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 35 din 22 martie 2016 . 35 din 22 martie 2016 . 35 din 22 martie 2016 . 35 din 22 martie 2016 . 35 din 22 martie 2016 pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvenţa
unităţilor administrativ-teritoriale (MO nr. 219
din 24 martie 2016)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 29 din 17 martie 2016 . 29 din 17 martie 2016 . 29 din 17 martie 2016 . 29 din 17 martie 2016 . 29 din 17 martie 2016 privind

ratificarea Convenţiei dintre România și
Republica Bulgaria pentru evitarea dublei
impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire
la impozitele pe venit, semnată la Craiova la 24
aprilie 2015 (MO nr. 220 din 24 martie 2016)
�  HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr. 595 din 13 mai 2009. 595 din 13 mai 2009. 595 din 13 mai 2009. 595 din 13 mai 2009. 595 din 13 mai 2009

(*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) pentru aplicarea Legii nr. 490/
2004 privind stimularea financiară a
personalului care gestionează fonduri
comunitare*) (MO nr. 227 din 28 martie 2016)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 324 din 4 martie 2016 . 324 din 4 martie 2016 . 324 din 4 martie 2016 . 324 din 4 martie 2016 . 324 din 4 martie 2016 privind

aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea de către Ministerul Finanţelor Publice
a procedurilor privind stoparea/recuperarea
ajutorului de stat sau de minimis (MO nr. 228
din 28 martie 2016)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 962 din 11 martie 2016 . 962 din 11 martie 2016 . 962 din 11 martie 2016 . 962 din 11 martie 2016 . 962 din 11 martie 2016 pentru

aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu
a impozitelor, taxelor și contribuţiilor cu regim
de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la
sursă (MO nr. 233 din 30 martie 2016)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 48 din 8 martie 2016 . 48 din 8 martie 2016 . 48 din 8 martie 2016 . 48 din 8 martie 2016 . 48 din 8 martie 2016 privind

aprobarea Procedurii pentru îndeplinirea
condiţiilor de conectare a jocurilor de noroc de
tip slot machine și pariuri joc tradiţional (MO
nr. 234 din 30 martie 2016)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.094 din 28 martie 2016 . 1.094 din 28 martie 2016 . 1.094 din 28 martie 2016 . 1.094 din 28 martie 2016 . 1.094 din 28 martie 2016 pentru

aprobarea formularului  tipizat “Proces-verbal
de constatare și sancţionare a contravenţiilor”
utilizat de personalul cu atribuţii de inspecţie
fiscală, împuternicit de către Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală (MO nr. 239 din 31
martie 2016)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.106 din 29 martie 2016 . 1.106 din 29 martie 2016 . 1.106 din 29 martie 2016 . 1.106 din 29 martie 2016 . 1.106 din 29 martie 2016 pentru

modificarea Procedurii de furnizare de
informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/
2015 privind Codul de procedură fiscală,
aprobată prin Ordinul președintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.770/
2015 (MO nr. 239 din 31 martie 2016)

Acte normative publicate

în Monitorul Oficial
B R E V I A R
J UR I D I C
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C.C.I. Maramureș - Busola dumneavoastră în afaceri !

• • • • • Din străinătate

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.

CERERI

EGIPT
� Solicită cherestea de fag, frasin și

pin de diferite dimensiuni. (5901)
INDIA
� Cerere de ofertă pentru echipamente

industriale - pompe, flanșe, cabluri electrice
etc. (5902)

IRLANDA
� Firma desfășoară activităţi în

domeniul tehnologiei informaţiei, având
aplicaţii software in domeniul “management
facilities”. Firma are o reprezentanţă și în
Marea Britanie. În Irlanda are și angajaţi
români. Caută partener de afaceri pentru
implementarea în România a aplicaţiilor
software pentru managementul,
administrarea și întreţinerea activelor
imobiliare (complexuri de locuinţe, mall-
uri, centre comerciale) (5896)
� Dorește importul din România al

chioșcurilor și caselor din lemn gata
confecţionate și finisate, dotate cu mese și

bănci, case personalizate din lemn (5903)
� Caută partener de afaceri pentru

producerea în România de ci l indr i i
hidraulici uz industrial sau componente
pentru cilindrii hidraulici. Firma irlandeză
este recunoscută ca un producător
important de cilindri hidraulici pentru
toate t ipuri le de uti laje mobi le din
domeniul construcţiilor. (5904)
� Dorește cooperare cu firme din

România furnizoare de forţă de muncă în
construcţii. Caută dulgheri cu 3-5 ani
experienţă de lucru pentru a lucra pe
șantiere de construcţii în Irlanda, în special
în zona Dublin (nord, centru-sud). (5905)
� Firmă cu tradiţie în fabricarea

manuală a mobilei și obiectelor de
artizanat, dorește colaborarea cu fabrici de
mobila în vederea producerii în România
de mobilă personalizată de bucătărie și
elemente de mobilier din lemn masiv de
stejar (5906)
� Dorește importul din România al

produselor din lemn : pardoseli din lemn
masiv, dușumele, parchet din stejar, fag,
arţar, nuc, cireș; parchet laminat de 6-14

mm; plinte, cadre, grinzi din stejar, fag,
arţar, pin (5907)

OLANDA
� Cerere de ofertă - - ulei alimentar de

floarea soarelui și soia. Se caută numai
comercianţi și producători din România
(cunoscători de limba engleză), care au
capacitate de export în Olanda. Firmele
românești vor primi comenzi de export
conform specificaţiilor partenerului extern.
(5897)

SPANIA
� Firma spaniolă caută agent

comercial, reprezentant sau distribuitor
pentru piaţa românească, pentru brand-ul
Worlddermic - produse cosmetice de
înfrumuseţare. (5898)
� Firmă de consultanţă specializată pe

achiziţiile publice în sistemul de sănătate
spaniol dorește să coopereze cu companii din
România interesate să exporte medicamente
și produse sanitare în Spania utilizând
sistemele de achiziţii publice (5899)

SUEDIA
� Dorește import de carne de pui

sacrificaţi după metoda halal (5900)


