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Cafeneaua Oamenilor de Afaceri

Cafeneaua Oamenilor de Afaceri este
un eveniment organizat de Camera de
Comerţ și Industrie Maramureș în cadrul
căruia sunt dezbătute probleme
economice, tehnice, financiare,
legislative, administrative cu care se
confruntă operatorii economici din
judeţ. La aceste dezbateri sunt invitaţi reprezentanţi
ai administraţiei publice locale, centrale, personalităţi
ale vieţii politice, economice, comerciale care pot
să contribuie la clarificarea aspectelor ridicate de
oameni 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.

În acest sens, la Centrul de Instruire și Marketing
al Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș, în data
de 29 iunie 2016, s-a desfășurat o întâlnire cu
contribuabilii mijlocii și mici, organizată de
Instituţia Prefectului - judeţul Maramureș,
în colaborare cu Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș și Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Cluj Napoca .   Temele
abordate au fost:

-Comunicarea Administraţiei pentru Contribuabili
Mijlocii Regiunea Cluj Napoca cu contribuabilii
mijlocii din judeţul Maramureș, a prezentat: Dan
Maier – Șef Administraţie Adjunct – Colectare –
Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii

-Mariana Guset – Șef Birou Informaţii Fiscale –
Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii a
prezentat o dezbatere asupra proiectului de Ordin al
Președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală pentru modificarea și completarea Ordinului
Președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare

Fiscală nr. 3841/2015 pentru aprobarea modelului
și conţinutului formularului 088 „Declaraţie pe proprie
răspundere pentru evaluarea intenţiei și a capacităţii
de a desfășura activităţi economice care implică
operaţiuni din sfera TVA”.

-În cele din urmă, Alina Marincaș - Șef Serviciu
Registru Contribuabili – Administraţia Judeţeană a
finanţelor Publice Maramureș, a parcurs prevederile
Ordinului Președintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 1105/2016 din 29 martie
2016 pentru modificarea Ordinului Președintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3769/
2015 privind declararea livrările/prestările și
achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de
persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru
aprobarea modelului și conţinutului declaraţiei
informative privind livrărilor/prestărilor și achiziţiilor
efectuate pe teritoriul naţional de persoanele
înregistrate în scopuri de TVA. Acest ordin intră în
vigoare la data de 1 iulie 2016.

La întâlnire au participat 70 de reprezentanţi ai
mediului de afaceri din Maramureș din diverse
domenii de activitate. În cadrul întâlnirii,
participanţii au adus în discuţie probleme
particulare cu care s-au confruntat în relaţia cu
Administraţia Financiară, solicitând  totodată
soluţii din partea reprezentanţilor   administraţiei.
Dintre cei care au luat cuvântul, amintim:

Teodorescu Corina de la
Debitare SRL, Merlaș
Alexandru de la
Novaplus SRL, Pușcaș
Ioan de la Centru
Expert, Greţieș Viorel
de la Gaj Comimpex
SRL, Bot Angela de la
Delta Engineering
Automation SRL.

Întâlnire cu contribuabilii
mijlocii și miciBREXIT

Imperiul Britanic a fost un sistem
mondial de teritorii dependente – colonii,
protectorate si alte teritorii – care intr-o
perioada de aproximativ trei secole s-au
aflat sub suveranitatea Coroanei Marii
Britanii si sub administrarea guvernului
britanic. Politica de acordare sau de
recunoastere a unor grade semnificative
de autoguvernare unor teritorii
dependente, care au fost favorizate de
dimensiunea foarte mare a imperiului, a
condus la folosirea in secolul al XX-lea a
notiunii de Commonwealth Britanic care
cuprindea in mare masura teritorii
dependente cu un grad ridicat de de
autoguvernare aflate sub o suveranitate
britanică mai mult simbolică.

Astăzi, când vorbim de Regatul Unit al
Marii Britanii (Anglia, Scoţia, Ţara Galilor)
și Irlanda de Nord, membru al UE, trebuie
să ne întoarcem în istoria lui, care a dat
caracterul unei naţiuni complexe,
tranșantă, unită în apărarea suveranităţii
sale, determiniând totodată caracterul și
sensibilitatea britanică, cu o mentalitate
izolaţionistă și insulară.

Reţinem că Marea Britanie și Irlanda de
Nord sunt ţări cu un PIB în 2015 de 2564
miliarde de euro, locul al II-lea în UE – circa
17% din PIB total al UE, respectiv mai mic
decât cel al Germaniei (3300 miliarde euro
– locul I) și mai mare decât cel al Franţei, care
a fost de 2400 miliarde de euro (locul III).

Marea Britanie a aderat la UE nu dintr-
o fidelitate faţă de ideile UE, ci datorită unui
concept și a unei mentalităţi mai mult
pragmatice decât emoţională, dar
orientată spre beneficii economice.
Marea Britanie și-a văzut tot timpul
interesele ei în cadrul UE și nu a acceptat
regulile impuse de la Bruxelles.

De fapt, relaţiile dintre Marea Britanie și
UE au cunoscut de-a lungul anilor o evoluţie
sinuoasă și neconformă cu obligaţii
impuse. Astfel în:
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1957: dintr-un început, Marea Britanie
refuză invitaţia de a se alătura celor șase
naţiuni fondatoare ale Comunităţii Economice
Europene (CEE), semnatare ale Tratatului de le
Roma.

1961: Marea Britanie având economia într-
un continuu declin, constată că Franţa și
Germania își revin din punct de vedere
economic după Al Doilea Război Mondial și
depune o primă cerere de a se alătura CEE.

1963: președintele francez Charles de
Gaulle respinge prin veto cererea, pe motiv că
executivul britanic nu se dedică integrării
europene.

1967: De Gaulle respinge prin veto a doua
cerere a Marii Britanii.

1973: După încheierea mandatului lui De
Gaulle, Premierul conservator britanic Edward
Hearth conduce Marea Britanie spre
Comunităţile Europene (CE).

1975:  Marea Britanie votează „DA” (67%) la
referendumul privind alăturarea la CEE

1979: Sistemul Monetar European  introduce
Mecanismul Ratei de Schimb (MRS) menit să
armonizeze valorile monedelor, înainte de
crearea monede unice. Totţi membri se
alătură, mai puţin Regatul Unit.

1984: după cinci ani de discuţii controversate
privind creșterea costurilor bugetare,
premierul britanic Margaret Thatcher,
afirmând „Îmi vreau banii înapoi!”, obţine o
facilitate privind contribuţia Marii Britanii la C.E.

Anii ’80: cresc disensiunile între Marea
Britanie și Bruxelles, întrucât președintele
Comisiei Jacques Delors vrea o Europă mai
federală.

1988: într-un discurs care a devenit de
referinţă pentru eurosceptici, Margaret
Thatcher respinge creearea „unui superstat
european, o nouă dominaţie de la Bruxelles”

1992:  Tratatul de la Maastricht care
transformă CE în Uniunea Europeană (UE)
este semnat. Noul premier britanic John Major
asigură renunţarea de către Marea Britanie
la moneda unică.

16 septembrie 1992: după ce creșterile
masive ale ratelor de schimb au afectat
puternic lira britanică, Marea Britanie  este
scoasă din Mecanismul Ratei de Schimb – în
care intrase în 1990

1994-1995: Uniunea Europeană decide ca,
în ianuarie 1999, să lanseze moneda unică.

1997: noul guvern laburist al premierului Tony
Blair, cu o atitudine favorabilă Uniunii
Europene, anunţă acceptare celor cinci teste
de condiţionare pe care Marea Britanie va
trebui să le îndeplinească pentru a se alătura
monedei euro.

1999: UE lansează euro. Marea Britanie este
printre ţările care nu vor adopta moneda
unică.

2011: premierul David Cameron, Marea
Britanie respinge prin veto tratatul de
disciplină fiscală pentru rezolvarea crizei
datoriilor din zona euro, provocând
nemulţumirea partenerilor din UE.

2013: premierul D. Cameron anunţă că vrea
renegocierea termenilor de apartenenţă și de
aderare a Marii Britanii la UE și anunţă posibila
organizare în Marea Britanie a unui
referendum până la sfârșitul lui anului 2017 pe
tema apartenenţei Marii Britanii la Uniunea
Europeană.

2015: Partidul conservator a lui D. Cameron
câștigă alegerile, deschizând drumul spre
referendum. Aceștia, veniţi la putere,
convoacă pentru 23 iunie 2016, ţinerea
referendumului Brexit, care s-a desfășurat în
cpndiţiuni civilizate.

În Anglia, 53,4% din populaţia cu drept de
vot au votat pentru părăsirea Uniunii
Europene,  în  Ţara Galilor 52,5%, iar Scoţia a
votat rămânerea în UE cu 62% din total voturi.
Irlanda de Nord a votat, de asemenea,
majoritar pentru a rămâne în UE. Pentru a
rămâne în UE a votat și capitala ţării Londra,
în proporţie de 60%.

Rezultatul pe intreaga Marea Britanie a fost:
51,82% - DA, 48,12% - NU

Referendumul britanic din 23 iunie 2016, a
rupt ţara în două părţi diametral opuse între
„da” și „nu”. Rezultatele referendumului
britanic privind apartenenţa ţării la Uniunea
Europeană a aratat un „Regat Unit”, dar
profund divizat atât geografic cât mai ales
între generaţii și clasele sociale.

Referendumul a arătat decalajul social și
cultural dintre Londra și mediul provincial
englez, a claselor liberale urbane și clasele
conservatoare muncitorești, între cei care au
un nivel ridicat de trai în urma globalizării și cei
uitaţi.

 Spre deosebire de cei în vârstă, tinerii s-au
dovedit proeuropeni, iar persoanele cu studii
superioare au dorit să rămână în UE în
comparaţie cu participanţii cu calificare mai
puţin dezvoltatăcare au optat pentru ieșirea
Marii Britanii din UE.

Să vedem cauzele principale care au
condus la ieșirea Marii Britanii și Irlandei de
Nord din UE. Mai întâi să urmărim efectul
financiar și anume cât plătește Marea Britanie
la UE și cât primește înapoi, ca membră a UE.

În 2015, contribuţia Marii Britanii la veniturile
comune ale UE a ajuns la 12,9 miliarde lire,
adică la circa 200 de lire pe cap de locuitor
britanic. Această sumă arată că se plătesc
aproximativ 35 milioane de lire pe zi de către
întregul sistem financiar al Marii Britanii.

Dar, o parte din contribuţia britanicilor la
zestrea UE se întoarce acasă în Marea
Britanie, sub formă de subvenţii și granturi,
pentru diferite domenii economice și sociale.
Astfel, fermierii obţin fonduri pentru agricultura
subvenţionată, industrie/servicii și pentru
dezvoltarea economică și cercetare a
britanicilor.

Potrivit datelor oficiale britanice, în 2015,
plăţile totale ale UE către Marea Britanie au
fost de 4,4 miliarde de lire, la care se adaugă
circa 1 miliard de lire din banii britanicilor ajunși
la UE care au fost redirecţionaţi către
ajutoarele financiare internationale de
contibuţie a Marii Britanii la plata globală
pentru ţările componente, ca sprijin al
dezvoltării lor, din punct de vedere economic,
cutural și social.

Reţinem că faţă de cele prezentate mai
ănainte, Marea Britanie a dat efectiv Uniunii
Europene, în 2015, numai 6,5 miliarde lire. Asta
înseamnă că efectiv că  suma rămasă la plată
nu mai este de 35 milioane ci de 18 milioane
lire pe zi. Pro-europenii britanici susţin că
acesta este, de fapt, preţul corect al contribuţiei
Marii Britanii la UE  în calitate de membră și
accesul la piaţa unică a Marii Britanii, care, de
fapt, aduc profiturile pentru Marea Britanie de
6,5 miliarde de lire pe un an calendaristic
financiar.

În UE, la aceasta ora sunt ţări care plătesc
mai mult decât primesc înapoi.

De reţinut că, Marea Britanie, Germania,
Franţa, Olanda au fost ani de zile principalii
contributori la bugetul UE. În ce privește
contribuţia totală, Marea Britanie rămâne al
doilea cel mai mare plătitor, după Germania.
Dar dacă se face un calcul al contribuţiei pe
cap de locuitor, pe fiecare ţară membră a UE,
se observă că Marea Britanie în poziţia de
contributor este pe locul opt, iar Olanda pe
locul doi.

 Tratatul de la Lisabona a dobândit caracter
de lege pentru ţările membre ale UE, abia în
decembrie 2009, la opt ani după ce liderii
europeni au demarat procesul prin care
Uniunea Europeană „devenise mai
democratică, mai transparentă și mai
eficientă”. A fost un acord semnat de șefii de
stat și de guvern ai ţărilor membre care fac
parte din UE.

Articolul 50 din Tratatul de la Lisabona
conţine cele cinci puncte pe care trebuie să le
îndeplinească orice ţară care vrea să
părăsească Uniunea Europeană.

Ieșirea Marii Britanii din UE ar fi un proces
complicat, fără precedent în Uniune. Articolul
50 din Tratatul UE prevede că orice stat are
dreptul să se retragă, dar trebuie să notifice
Comisiei Europene intenţia sa cu doi ani înainte.

În acești doi ani ar urma să se negocieze
viitoarea relaţie a statului care se retrage cu
UE, prin negocieri formale și transparente.
Pentru Marea Britanie, ieșirea ar însemna
renegocierea tuturor înţelegerilor comerciale
și politice cu UE. În funcţie de aceste eventuale
negocieri vor apărea noile înţelegeri pe
circulaţia forţei de muncă, a mărfurilor, a
capi-talului și a serviciilor. Indiferent de
rezultatul nego-cierilor, este evident însă că
vom asista la limitarea liberei circulaţii.

State membre UE frustrate, prin plecarea

BREXIT
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În ziua de 27 iunie 2016, Camera de
Comerţ și Industrie Maramureș ,  în

colaborare cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest,
a organizat Cafeneaua Oamenilor de Afaceri având ca temă
de dezbatere „Programul Operaţional Regional – Axa 2
Prioritate de investiţie 2.1A”.

Prezentarea, care  a avut loc la Centrul de Instruire și Marketing al
CCI Maramureș, a fost făcută de către dnii Cristian Hurducas și
Iulian Miclea – experţi ai Departamentului de Evaluare, Selecţie și
Contractare din cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Pentru acest apel de proiecte pot solicita finanţare societăţile
comerciale și cooperative care se încadrează în categoria
microîntreprinderilor, valoarea totală alocată regiunii pe această
măsură fiind de aproape 34 de milioane de euro, iar o
microîntreprindere poate beneficia de o finanţare nerambursabilă
de până la 200.000 de euro.

Experţii ADR Nord-Vest au detaliat informaţii privind apelul de
proiecte, criteriile de eligibilitate pentru solicitantul proiectului,
cheltuielile eligibile, subliniind faptul că, cererea de finanţare se
completează exclusiv în aplicaţia MySMIS, nefinalizată la momentul
evenimetului.

Prezentarea a continuat cu trecerea în revistă a anexelor obligatorii
la cererea de finanţare și a documentelor obligatorii în etapa

Cafeneaua Oamenilor de Afaceri

Programul Operaţional Regional - Axa 2
Prioritate de investiţie 2.1A

contractuală. Au fost prezentate clauzele specifice care modifică/
completează modelul standard al contractului de finanţare și
mecanismul cererilor de plată aplicabil.

În finalul prezentării, experţii ADR Nord-Vest au subliniat aspecte
de reţinut în mod deosebit de către solicitanţi, pentru ca proiectele
pe care aceștia intenţionează să le depună în cadrul apelului lansat,
să respecte condiţiile ghidului, iar în condiţiile în care vor încheia
contracte de finanaţare, să implementeze proiectul câștigător de
așa natură încât să nu fie puși în situaţia de a returna integral
finanţarea acordată/obţinută.

Pe tot parcursul prezentării, experţii ADR Nord-Vest au răspuns
întrebărilor participanţilor, astfel încât, aceștia din urmă, să-și poată
clarifica cât mai multe aspecte legate de Program.

La eveniment au participat reprezentanţi ai firmelor din grupul
ţintă – microîntreprinderi, firme de consultanţă, precum și
reprezentanţi ai Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice
Cluj Napoca – Biroul Ajutor de Stat Baia Mare.

Toţi cei interesaţi să obţină finanţare în cadrul acestui apel, pot
consulta ghidul aferent pe site-ul programului: Ghidul Solicitantului
– Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de
proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A-Microîntreprinderi. Ghidul conţine
informaţii despre specificitatea proiectelor, completarea și depunerea
cererii de finanţare, condiţii de eligibilitate, etapele de verificare,
evaluare, selecţie și contractare a proiectelor.
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Marea Britanii, ar putea să nu accepte cererile
și ofertele britanice. Oficiali europeni au
avertizat ca un vot in favoarea retragerii este
definitiv si au exclus ideea ca el ar putea pur si
simplu sa deschida Londrei calea catre
negocierea unor conditii mai bune in vederea
unei rămâneri favorabile în UE. De aceea,
negocierile care vor urma se anunta dificile și
pe alte fronturi. Articolul 50 prevede, de
exemplu, ca orice acord in vederea unei
retrageri este necesar sa primeasca
„consimţământul” Parlamentului European
(PE), ai cărui membri sunt susceptibili să aibă
puncte de vedere foarte diferite cu privire la
un Brexit.

Cele șase ţări fondatoare ale Uniunii
Europene au cerut Marii Britanii să angajeze
„cât mai repede posibil” procedura de ieșire
din blocul comunitar, Franţa subliniind
„urgenţa” desemnării unui nou premier
britanic. „Spunem aici, împreună cu celelalte
cinci ţări, că acest proces trebuie să înceapă
cât mai repede posibil, pentru a evita un blocaj
economic, financir și comercial”, a declarat la
Berlin ministrul german de externe, susţinut și
încadrat de omologii săi: Franţa, Olanda,
Italia, Belgia și Luxemburg.

Trebuie să avem posibilitatea de a ne ocupa
în continuare de viitorul Europei”, a adăugat
șeful diplomaţiei germane, cerând punerea
în practică a prevederilor articolului 50 al
Tratatului de la Lisabona, respectiv clauza
privind retragerea voluntară și unilaterală din
UE.

Acest lucru poate fi făcut fie printr-o scrisoare
către președintele Consiliului European, fie
printr-o declaraţie oficială la o reuniune a
Consiliului European notată corespunzător în
transcriptul oficial al întâlnirii.

Cea mai mare problemă este legată de UE,
în întregul ei, și pentru celelalte state legate de
pericolul cel mai mare  privind momentul în
care zona euro, dar și a UE ar putea începe să
se dezmembreze, prin plecarea altor state.
Cererile sau ofertele europenilor pentru Brexit
trebuie să cuprindă măsuri foarte concrete și
hotărâte, conforme cu prevederile UE, care să
stăvilească dorinţa și a altor ţări care ar dori
să facă același lucru. Considerăm că cele mai
lovite, pe termen scurt  vor fi UE și Marea
Britanie.

N.B. România vs. Brexit în numărul următor
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Instruire privind INSUȘIREA NOŢIUNILOR
FUNDAMENTALE DE IGIENĂ

În cursul luni i iunie 2016 CCI
Maramureș a organizat 3 serii de
instruiri privind însușirea noţiunilor
fundamentale de igienă pe
următoarele module:

- Modulul 1: Servicii de producţie,
depozitare, transport și
comercializare a alimentelor; inclusiv
alimentaţie publică și a
colectivităţilor;

- Modulul 2: Servicii de curăţenie
în unităţi de asistenţă medicală,
colectivităţi de copii și tineri, unităţi
de cazare, hoteluri, moteluri, cabane
etc.;

- Modulul 4: Servicii de îngrijire
corporală.

Seriile de curs au fost organizate în
funcţie de cerinţele f irmelor
solicitante.

În prima serie, cu participanţi din
cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială și Protecţia
Copilului (DGASPC) Maramureș,
cursul a fost structurat pe Modulul 1
(58 persoane) și Modul 2 (29
persoane).

A doua serie de curs, pe Modul 1, a
inclus participanţi numai din cadrul
firmelor GRUP CENEȘTEAN SRL (34
persoane) și LUCEAFĂRUL SRL (24
persoane).

La ultima serie de curs, desfășurată
în perioada 28 - 29 iunie 2016 au
participat 31 persoane, din care 13
persoane pe Modul 1 și 18 persoane
pe Modul 4. Participanţii au fost din

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

În perioada 21 iunie - 6 iulie 2016, Camera de
Comerţ și Industrie Maramureș în cadrul Academiei
de Management pentru IMM a organizat o nouă serie

Curs INSPECTOR/ REFERENT RESURSE UMANE

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

cadrul firmelor: MARKET NAUDI
SRL-D; SAM ZAH TUR SRL;
MERCHANDISING PC SRL; SLAVIC
VIORICA PFA; ILIEȘ VALERIAN N.
II; RISTORO ROTONDA SRL-D; XAX
SRL; RALUISA SRL; VEVA SRL;
RAPID-RAIZ SRL care își desfășoară
activitatea în aceste domenii dar și alte
persoane fizice care prestează servicii
de îngrijire personală.

Aceste instruiri privind însușirea
noţiunilor fundamentale de igienă se
adresează în special persoanelor care
desfășoară următoarele activităţi:
producţie (industrie alimentară și

microproducţie al imentară);
depozitare, transport și desfacerea
alimentelor; alimentaţia publică și
colectivă; comerţ cu ridicata și
amănuntul al produselor alimentare;
comerţ stradal; întreţinerea instalaţiilor
de aprovizionare cu apă potabilă;
prestări de servicii de îngrijire corporală
(fr izerie, coafură, cosmetică,
întreţinere coporală); alte activităţi
care prezintă riscuri de transmitere a
unor boli.

Reamintim faptul că lucrătorii din
aceste categorii de servicii, cu risc
pentru sănătatea populaţiei au
obligaţia legală a instruirii periodice
în domeniul noţiunilor fundamentale
de igienă conform Ordinului
Ministerului Sănătăţii nr. 1225 din
24.12.2003.

Participanţii la programul de instruire
susţin la încheierea cursurilor un
examen de absolvire organizat de către
Direcţia de Sănătate Publ ică
Maramureș și Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș. Certificatele de
absolvire au valabilitatea de 3 ani de
la data emiterii.

Pentru informatii suplimentare și
înscrieri nu ezitaţi să ne contactaţi la
sediul CCI Maramureș din Baia Mare
bd. Unirii nr.16, la telefon 0262-
221510, 0362-405303, fax 0262-
225794, e-mail cci_mm@ccimm.ro
sau www.ccimm.ro. Persoană de
contact: Mihail Mărășescu.

de curs „Inspector/Referent Resurse Umane”.
Cursul s-a desfășurat la sediul CCI Maramureș, de

luni până joi, începând cu ora 16:00.
Cei 10 participanţi la curs, au promovat cu succes

examenul de absolvire organizat în data de 7 iulie
2016. Absolvenţii au primit un certificat de absolvire
recunoscut de către Ministerul Educaţiei și Ministerul
Muncii și vor fi capabili să gestioneze toate
procedurile specifice activităţii de resurse umane și
să opereze cu toate documentele din departament, să
deprindă abilităţile de informare și documentare
privind modificările legislative, să menţină relaţia cu
autorităţile publice arondate Ministerului Muncii și
cu Inspectoratul Teritorial de Muncă.
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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.

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

Comerţul și magazinele online sunt la mare căutare în acest moment pe piaţa,
iar dacă deţineţi sau vreţi să vă deschideţi un magazin online, vă recomandăm să
ţineţi cont de anumite reglementări legale, pentru a evita eventuale consecinţe
negative.

Aprobările și autorizările necesare pentru comerţul online diferă de la caz la
caz. Ţinând cont de faptul ca interacţiunea dintre firma dvs. și clienţi este virtuală,
în cazul unui magazin online, reglementările legale prevăd ca site-ul să pună la
dispoziţia vizitatorilor/clienţilor anumite informaţii.

Dacă sunteţi din categoria micilor producători și dacă doriţi să vă diversificaţi
activitatea, reducând astfel timpul de răspuns între cerere și ofertă, Camera de
Comerţ și Industrie Maramureș, vă poate oferi consultanţă, asistenţă si servicii
pentru înfiinţarea/ modificarea SRL, PFA, II, IF.

Pentru mai multe informaţii ne puteţi contacta la nr. 0262 221510, sau ne
puteţi găsi la adresa: Baia Mare bd. Unirii, nr 16, etaj 3 cam. 10, Luni - Joi
între orele 8-16 și Vineri între orele 8-13, www.ccimm.ro.

Un magazin online legal reprezintă baza unei
afaceri digitale de succes!
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Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
a organizat în perioada 26-27 mai 2016 editia
a VI-a Salonul „Energii Regenerabile și
Alternative” si edita a X-a a Salonului
INVENTICA. În cadrul sesiunii de comunicări din
data de joi 26 mai 2016, Asociaţia de
Standardizare din România a participat cu
prezentarea ”Activitatea de standardizare
europeana in sprijinul „strategiei 2020” privind
economisirea de energie si promovarea de noi
tehnologii de obtinere a energiei”. Vă
prezentam mai jos o sinteză a lucrarii
prezentate de doamna Tatiana Scarlatescu
– expert principal standardizare ASRO.

Uniunea Europeană a
stabilit o serie de obiective
ambiţioase de politică
energetică și climatică în
ceea ce privește
securitatea și
diversificarea surselor de
energie, eficienţa
energetică și reducerea
emisiilor de gaze cu efect
de seră. Mai precis, UE a
stabilit obiectivele de
reducere a emisiilor de
gaze cu efect de seră cu
20 %, îmbunătăţirea
eficienţei energetice cu 20
% și creșterea ponderii
energiei din surse
regenerabile la 20 %
până în anul 2020. În
vederea îndeplinirii
acestor obiective, UE a
adoptat diferite acte
legislative în ceea ce
privește managementul energiei, eficienţa
energetică și utilizarea surselor regenerabile
de energie, ca de exemplu:

• Directiva 2012/27/UE privind eficienţa
energetică,

• Directiva 2010/31/UE privind performanţa
energetică a clădirilor,

• Directiva 2009/125/CE privind proiectarea
ecologică,

• Directiva 2009/28/CE privind energia din
surse regenerabile.

Mai mult, Uniunea Europeană a elaborat
un set de obiective de îndeplinit până în anul
2030 și anume:

• reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră (GES) cu 40% sub nivelul din 1990,

• obţinerea a cel puţin 27% din energie din
surse regenerabile,

• politici de eficienţă energetică, un nou
sistem de guvernare și noi indicatori pentru a
asigura un sistem energetic competitiv și sigur.

În anul 2006 a fost creat un Forum în Sectorul
Energetic de Management CEN-CENELEC

Activitatea de standardizare europeană în sprijinul
„strategiei 2020” privind economisirea de energie și
promovarea de noi tehnologii de obţinere a energiei

(SFEM) cu scop consultativ și de coordonare cu
privire la chestiuni politice și strategice legate
de managementul energiei, eficienţa
energetică și utilizarea energiei din surse
regenerabile în activitatea de standardizare.

SFEM  CEN-CENELEC are în principal
următoarele obiective:

• elaborarea unei strategii generale
comune pentru standardizarea în domeniul
îmbunătăţirii managementului energiei,
eficienţei energetice și a utilizării energiei din
surse regenerabile,

• extinderea reţelei de parteneri pentru
activitatea de standardizare în acest domeniu,

• investigarea, evaluarea și formularea
de recomandări în legătură cu toate aspectele
de standardizare în ceea ce privește
gestionarea energiei, eficienţa energetică și
necesarul de energie din surse regenerabile
(acordând atenţie surselor conectate la
sursele existente sau în curs de dezvoltare).

• legislaţia europeană
• coordonarea și promovarea coerenţei

activităţii de standardizare în curs de
desfășurare privind managementul energiei
și eficienţa energetică.

Obiectivele strategiei SFEM CEN-
CENELEC și a Consiliului consultativ sunt
următoare:

• Eficienţa energetică
• Economia de energie
• Managementul energiei
• Sursele regenerabile de energie
Următoarele câteva subiecte noi

reprezintă noile preocupări ale SFEM
CEN-CENELEC:

• Surse regenerabile de energie - necesităţi

prioritare
• Utilizarea energiei mărilor și oceanelor -

“Energia albastră”. Acţiunea necesară pentru
utilizarea potenţialului energiei oceanelor și
mărilor

• Transferul de energie
•  Stocarea de energie
• Tehnologii cu hidrogen, cu roluri dificile în

strategiile de stocare a energiei, utilizarea
optimă a producţiei de energie regenerabilă
intermitentă, și gaze naturale, carburant
“verde” etc.

• Transport și management energetic

Comitetul tehnic român ASRO/CT 392,
M a n a g e m e n t u l
energiei are ca
domeniu de aplicare
„Standardizarea în
d o m e n i u l
m a n a g e m e n t u l u i
energiei, inclusiv eficienţă
energetică, performanţă
energetică, surse de
alimentare cu energie,
practici de achiziţionare
pentru echipamente și
sisteme utilizatoare de
energie și utilizarea de
energie”.

S-au înfiinţat noi
comitete tehnice de
s t a n d a r d i z a r e
europeană în domeniul
m a n a g e m e n t u l u i
energiei și al surselor noi
de energie, după cum
urmează:

1) CEN/CLC JWG9  “Energy
measurement plan for organizations”

Acest comitet tehnic european s-a creat la
propunerea comitetului tehnic francez pe
baza unui proiect de standard francez chiar
cu acest subiect Energy measurement plan
for organizations. Proiectul de standard
propus pentru elaborare are următoarea
structură:

- Domeniu de aplicare
• Acest document precizează cerinţele,

metodologia și rezultatele preconizate pentru
proiectarea, implementarea, utilizarea,
întreţinerea și îmbunătăţirea unui sistem de
măsurare.

• Acesta se aplică tuturor tipurilor de
organizaţii, pentru toate formele de energie și
pentru toate utilizările energiei.

• “Măsurarea și planul de verificare”
reprezintă aplicaţia ISO 50015 “Energy

Integrarea alimentării cu hidrogen în sistemul energetic

Continuare în pag. a  7-a
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VREAU SĂ FIU ANTREPRENOR

CE FORMĂ DE ORGANIZARE ALEG? PFA/II sau SRL?
Ești gata să pornești pe un drum care îţi va cere entuziasm, responsabilitate și chibzuinţă?!
Dacă te-ai hotărât să ai propria ta afacere, următorul pas este să alegi forma legală pe
care vrei să o aibă aceasta și să o înregistrezi.

Dincolo de ideea câștigătoare a unui antreprenor, planul tău de afaceri începe deseori prin
cântărirea opţiunilor formelor de organizare - PFA/II sau SRL? Ambele au atât avantaje, cât

și dezavantaje, așadar recomandarea este alegerea unei forme de organizare care să se potrivească necesităţilor
particulare ale firmei care se dorește a se înfiinţa.

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș - Busola dvs. în afaceri, în conformitate cu propriul statut vă oferă
servicii de Înregistrare în Registrul Comerţului. Vă putem oferi consultanţă și asistenţă la preţuri competitive, într-
un timp cât mai scurt posibil.

Pentru informaţii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi: e-mail: cci_mm@ccimm.ro, web: www.ccimm.ro, tel:
0262-221510, 0362-405303, adresa: Baia Mare bd. Unirii nr. 16, etaj 3 cam 10.

management systems - Measurement and verification of
energy performance of organizations - General principles and
guidance”

- Plan de măsurare
Scopul planului de măsurare este de a proiecta, aplica, utiliza și

întreţine sistemul de măsurare, care permite organizaţiei să:
• să identifice potenţiale îmbunătăţiri,
• să urmărească performanţa energetică pentru a stabili

conformitatea cu obiectivele,
• să analizeze cauzele potenţiale ale variaţiilor în consumul de

energie,
• să menţină economiile realizate.
- Fazele planului de măsurare
Întreprinderile trebuie să urmărească următoarele faze în procesul

de punere în aplicare a unui plan de măsurare:
• Faza 1: DEFINIREA CONTEXTULUI, OBIECTIVELOR ȘI RESTRICŢIILOR
• Faza 2: EVALUAREA SITUAŢEI INIŢIALE
• Faza 3: DEFINIREA PLANULUI DE ACŢIUNE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A

SISTEMULUI DE MĂSURARE
• Faza 4: PUNEREA IN APLICARE A SISTEMULUI DE MĂSURARE
• Faza 5: UTILIZAREA MĂSURĂRILOR
• Faza 6: MENTENANŢA SISTEMULUI DE MĂSURARE
Punerea în aplicare a planului de măsurare este o procedură

iterativă. Organizaţia trebuie să-și proiecteze planul de măsurare
astfel încât acesta să contribuie la îmbunătăţirea continuă a sistemului
de măsurare.

2) CEN-CLC TC 6 Hidrogen
Scopul activităţii acestui nou comitete tehnic european este de a stabili:
• priorităţile în planificarea activităţii de standardizare
• iniţiativele de planificare a activităţii de standardizare existente (CT,

JWGs, FS, ...)
• priorităţile în planificarea din punct de vedere a cercetării-

dezvoltării și inovării (CDI);
• planificarea privind strategia, cu liste de priorităţi
• colaborări cu alte comitete tehnice europene și internaţionale, și

anume:
• colaborări cu ISO (TC 197) și IEA (legate de hidrogen I.A.);
• legături cu FCH-JU;
• conexiuni cu alte comitetele tehnice relevante ISO, CEN și IEC în

domeniu;
• consolidarea cooperării între activitatea de reglementare,

activitatea de standardizare și cea a programelor de cercetare-
dezvoltare și inovare (CDI);

• recomandări pentru noul comitet tehnic (“lanţul de hidrogen” holistic)
în identificarea aspectelor complementare și colaborarea alte comitete
tehnice, grupuri de lucru, forumuri existente etc.

• recomandări privind priorităţile de cercetare-dezvoltare și inovare
CDI (sprijin, finanţare etc.)

Subiectele principale în activitatea noului CEN-CLC TC 6 privind
tehnologiile cu hidrogen au fost elaborate de SFEM WG într-un raport
pentru sistematizarea viitoarei activităţi de standardizare privind vastul
domeniu al tehnologiilor cu hidrogen cu următorul cuprins:

• 1. Introducere
• 2. Domeniul de activitate, obiectivele și rezultatele așteptate
• 3. Planificarea activităţilor de cercetare și de standardizare

• 3.1 Planificarea activităţilor de standardizare
• 3.2 Planificarea proiectelor de cercetare, PNR și demonstrative

relevante
• 3.2.1 Task Force 2 - Electrolize
• 3.2.2 Task Force 3 - Sisteme de gaze naturale și utilizare (H2NG)
• 3.2.3 Task Force 4 - Sisteme de hidrogen și utilizare
• 3.2.4 Task Force 5 - Problemele adiacente, treceri, conexiuni

• 4. Provocări de cercetare și standardizare prenormative
• 4.1 Task Force 1 - Conectarea la reţea electrică
• 4.2 Task Force 2 - Electrolize
• 4.3 Task Force 3: Sistemul de gaze naturale și utilizare
• 4.4 Task Force 4: Sistem de hidrogen și utilizare
• 4.5 Task Force 5: Traversări și conexiuni
• 4.6 Alte tehnologii conexe

• 5. Provocările pe termen scurt și planificare
• 5.1 Acţiuni pe termen scurt în cadrul planificării
• 5.2 Acţiuni de standardizare pe termen scurt și foarte scurt

• 6. Recomandări și etapele următoare
• 6.1 Recomandări
• 6.2 Etapele următoare

• Anexe
• Anexa A: Metodologie
• Anexa B: Cum funcţionează activitatea de standardizare și care

sunt standardele?
• Anexa C: Standarde
• Anexa D: Referinţe
• Anexa E: Abrevieri și termeni
CCI Maramureș, prin Centrul Zonal de Informare și Vânzare în

domeniul standardizării, poate pune la dispoziţie peste 460 de
standarde din domeniul 27 Energetica și transmisia căldurii, dar și
din alte domenii de activitate. Informaţii suplimentare la sediul CCI
Maramureș, bd. Unirii nr. 16, et. 3, cam. 9, tel. 0262-221510, 0362-
405303, fax 0262-225794, www.ccimm.ro, e-mail cci_mm@ccimm.ro,
persoană de contact Mihail MĂRĂȘESCU.

Urmare din pag. a 6-a

Activitatea de standardizare europeană...
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Ce este Risc Partener?
Risc Partener este un serviciu de rating pentru companii, un raport unic furnizat de Camera de Comerţ și Industrie

Maramureș, care aduce predictibilitate în relaţiile de afaceri.
Raportul, ce conţine informaţii juridice și financiare actualizate despre afacerile din România, inclusiv limita recomandată

de credit marfă, este însoţit de o analiză amplă a companiei pentru care se execută interogarea și va fi emis în timp real.
Raportul analizează criterii precum buna reputaţie, solvabilitatea, profitabilitatea operaţională, potenţialul de export, incidentele

de plată înregistrate, aferente companiilor pentru care se solicită emiterea;
Risc Partener asigură un set de informaţii complexe, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor, sintetizate într-un

mod foarte accesibil utilizatorului final. Astfel, Risc Partener este un instrument eficient pentru gestionarea riscurilor la care
este expus procesul decizional în afaceri, care conţine o analiză financiară bine structurată.

De ce au nevoie oamenii de afaceri de raportul Risc Partener?
� volatilitatea mediului economic îngreunează procesul de selecţie a potenţialilor parteneri de afaceri;
� pentru eficientizarea procesului decizional, companiile au nevoie de informaţii clare și detaliate despre partenerii lor de

afaceri existenţi și potenţiali;
� în actualul context economic, Risc Partener reprezintă un instrument esenţial pentru gestionarea riscurilor;
� raportul este un mijloc de a analiza concurenţa – sintetizează cele mai relevante informaţii de afaceri.

Care sunt avantajele utilizării raportului Risc Partener?
� calcularea indicilor de lichiditate și solvabilitate, conform standardelor general agreate;
� prezentarea unei structuri eficiente și concise;
� generarea de explicaţii extinse, accesibile, inclusiv pentru utilizatori fără background financiar-economic aprofundat;
� oferirea unei radiografii a evoluţiei companiilor;
� prezentarea unei analize pragmatice cu privire la stabilitatea companiilor și probabilitatea acestora de insolvenţă.

De unde puteţi obţine raportul Risc partener?
� De la Camera de Comerţ și Industrie Maramureș, Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 16, etaj. III, tel. 0262-221.510, fax:

0262-225.794, email: cci_mm@ccimm.ro

Cum puteţi obţine raportul Risc partener?
� În format electronic - prin transmiterea pe email a Formularului de solicitare, care se poate descărca de pe www.ccimm.ro;
� Pe suport de hârtie - la sediul CCI Maramureș.

CCI Maramureș, în calitate de
reprezentant exclusiv al Romexpo
în judeţul Maramureș, invită firmele
maramureșene de profil să participe
cu stand la ediţia a XXV-a Târgului
internaţional de mobilă BIFE-SIM
de la București.

De ce?
- BIFE-SIM este cel mai

reprezentativ eveniment de profil
din România

- Firmele de profil pot beneficia
de reduceri substanţiale ale tarifelor
de închiriere a spaţiilor expoziţionale

- BIFE-SIM este o adevărată
platformă de comunicare între
producători, importatori, distribuitori

În perioada 17-20 noiembrie 2016, la
Centrul Expoziţional Romexpo, se va organiza
Târgul de Turism al României (TTR), ediţia de
toamnă.

Ajuns la a XXXVI-a ediţie, TTR rămâne locul
ideal de prezentare atât a celor mai
interesante oferte și atracţii turistice din România și din străinătate cât și a
accesoriilor și gadgeturilor necesare în orice vacanţă.

Firmele maramureșene cu activitate în domeniul turismului sunt așteptate

și comercianţi, designeri, arhitecţi în
domeniul mobilă, echipamente,
accesorii.

Unde?
La Centrul Exopoziţional Romexpo

- București
Când?
În perioada 14-18 septembrie

2016
Cum?
Înscriindu-vă la CCI Maarmureș,

Baia Mare bd. Unirii nr.16 etaj III,
cam.10, fax 0262-225794, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro. Persoană de
contact: Adrian Nicolaescu.

Vă așteptăm!

să-și prezinte oferta și cererea la TTR.
Celor interesaţi să participe cu stand la TTR

ediţia a XXXVI-a, CCI Maramureș, ca
reprezentant exclusiv al Romexpo în judeţul
Maramureș, le poate oferi reduceri
substanţiale la tarifele de închiriere.

Înscrieri și informaţii suplimentare la CCI Maramureș - Baia Mare bd. Unirii
nr.16 etaj III cam.10 e-mail: cci_mm@ccimm.ro, fax 0262-225794. Persoană
de contact: Adrian Nicolaescu.
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• HG  nrHG  nrHG  nrHG  nrHG  nr. 394 din 02 Iunie 2016 . 394 din 02 Iunie 2016 . 394 din 02 Iunie 2016 . 394 din 02 Iunie 2016 . 394 din 02 Iunie 2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului sectorial/acordului-
cadru din Legea nr. 99/2016 privind
achiziţiile sectoriale. (MO nr. 0422 din 2016)

• HG nrHG nrHG nrHG nrHG nr. 395 din 02 Iunie 2016. 395 din 02 Iunie 2016. 395 din 02 Iunie 2016. 395 din 02 Iunie 2016. 395 din 02 Iunie 2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/
acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice. (MO nr. 0423 din 2016)

• ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 264 din 8 iunie 2016 . 264 din 8 iunie 2016 . 264 din 8 iunie 2016 . 264 din 8 iunie 2016 . 264 din 8 iunie 2016 privind
stabilirea metodologiei de selecţie pentru
evaluarea ex-ante a documentaţiilor de
atribuire aferente contractelor/acordurilor-
cadru de achiziţie publică care intră sub
incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/
acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice, respectiv
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale
care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din
anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/
2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/
2016 privind achiziţiile sectoriale, precum
și pentru stabilirea modului de interacţiune
cu autorităţile/entităţile contractante
verificate. ( MO nr. 432 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 1058. 1058. 1058. 1058. 1058  pentru aprobarea
Listei standardelor române care adoptă
standarde europene armonizate din
domeniul echipamentelor și sistemelor de
protecţie destinate utilizării în atmosfere
potenţial explozive. (MO nr. 0458 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2207/C. 2207/C. 2207/C. 2207/C. 2207/C din 08 Iunie 201608 Iunie 201608 Iunie 201608 Iunie 201608 Iunie 2016
pentru modificarea Regulamentului de
organizare și funcţionare a Oficiului Naţional
al Registrului Comerţului și a oficiilor
registrului comerţului de pe lângă tribunale,
aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr.
1.082/C/2014. (MO nr. 0461 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 548. 548. 548. 548. 548 din 03 Iunie 201603 Iunie 201603 Iunie 201603 Iunie 201603 Iunie 2016 privind
aprobarea Listei standardelor române care
adoptă standardele europene armonizate
referitoare la recipiente simple sub
presiune. (MO nr. 0462 din 2016)

• Ordin  763 din 22 Iunie 2016Ordin  763 din 22 Iunie 2016Ordin  763 din 22 Iunie 2016Ordin  763 din 22 Iunie 2016Ordin  763 din 22 Iunie 2016 privind

aprobarea Normelor metodologice de
aplicare în anul 2016 a Hotărârii
Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea
pachetelor de servicii și a Contractului-
cadru care reglementează condiţiile
acordării asistenţei medicale, a
medicamentelor și a dispozitivelor medicale
în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pentru anii 2016-2017. (MO nr.
0477 din 2016)

• Anexele nrAnexele nrAnexele nrAnexele nrAnexele nr. 1-51 la Ordinul. 1-51 la Ordinul. 1-51 la Ordinul. 1-51 la Ordinul. 1-51 la Ordinul

ministerului sănătăţii și al președintelui Caseiministerului sănătăţii și al președintelui Caseiministerului sănătăţii și al președintelui Caseiministerului sănătăţii și al președintelui Caseiministerului sănătăţii și al președintelui Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate nrNaţionale de Asigurări de Sănătate nrNaţionale de Asigurări de Sănătate nrNaţionale de Asigurări de Sănătate nrNaţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/. 763/. 763/. 763/. 763/

377/2016377/2016377/2016377/2016377/2016 privind aprobararea Normelor
motodologice de aplicare în anul 2016 a HG
161/ 2016 pentru aprobarea pachetelor de
servicii și a Contractului -Cadru care
reglementează condiţiile acordării asistenţei
medicale, a medicamentelor și a
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului
de asigurări sociale d sănătate pentru anii
2016-2017. (MO 477bis/27.06.2016)

• Decizie nrDecizie nrDecizie nrDecizie nrDecizie nr. 114. 114. 114. 114. 114 din 14 Iunie 201614 Iunie 201614 Iunie 201614 Iunie 201614 Iunie 2016
privind stabilirea tarifelor de utilizare a
Sistemului Electronic de Achiziţii Publice
(SEAP). (MO nr. 0485 din 2016)

• Ordin 30 din 30 Iunie 2016 Ordin 30 din 30 Iunie 2016 Ordin 30 din 30 Iunie 2016 Ordin 30 din 30 Iunie 2016 Ordin 30 din 30 Iunie 2016 pentru
modificarea ordinelor președintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei privind stabilirea
tarifelor reglementate pentru prestarea
serviciului de distribuţie și aprobarea
preţurilor pentru furnizarea reglementată
a gazelor naturale. (MO nr. 0491 din 2016)

• Ordin 771 din 29 Iunie 2016Ordin 771 din 29 Iunie 2016Ordin 771 din 29 Iunie 2016Ordin 771 din 29 Iunie 2016Ordin 771 din 29 Iunie 2016 privind
aprobarea regulamentelor-cadru de
organizare și funcţionare a comisiilor
constituite în baza prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea
pachetelor de servicii și a Contractului-
cadru care reglementează condiţiile
acordării asistenţei medicale, a
medicamentelor și a dispozitivelor medicale,
în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pentru anii 2016-2017. (MO nr.
0493 din 2016)

• Ordin 772 din 29 Iunie 2016Ordin 772 din 29 Iunie 2016Ordin 772 din 29 Iunie 2016Ordin 772 din 29 Iunie 2016Ordin 772 din 29 Iunie 2016 privind
aprobarea criteriilor ce stau la baza
îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite
în baza prevederilor Hotărârii Guvernului
nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor
de servicii și a Contractului-cadru care
reglementează condiţiile acordării asistenţei
medicale, a medicamentelor și a

dispozitivelor medicale în cadrul sistemului
de asigurări sociale de sănătate pentru anii
2016-2017.(MO nr. 0493 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 1884 din 24 Iunie 2016. 1884 din 24 Iunie 2016. 1884 din 24 Iunie 2016. 1884 din 24 Iunie 2016. 1884 din 24 Iunie 2016
pentru aprobarea Normelor tehnice de
autorizare a regimurilor speciale. (MO nr.
0496 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 1882 din 24 Iunie 2016. 1882 din 24 Iunie 2016. 1882 din 24 Iunie 2016. 1882 din 24 Iunie 2016. 1882 din 24 Iunie 2016
privind aprobarea utilizării semnăturii
electronice extinse la derularea
formalităţilor vamale pentru mărfurile
introduse și scoase din Uniunea Europeană
prin birouri vamale din România. (MO nr.
0496 din 2016)

• Ordin 916 din 21 Iunie 2016Ordin 916 din 21 Iunie 2016Ordin 916 din 21 Iunie 2016Ordin 916 din 21 Iunie 2016Ordin 916 din 21 Iunie 2016 pentru
aprobarea Sistemului de raportare
contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor
economici.(MO nr. 0499 din 2016)

• Ordin 1886 din 24 Iunie 2016 Ordin 1886 din 24 Iunie 2016 Ordin 1886 din 24 Iunie 2016 Ordin 1886 din 24 Iunie 2016 Ordin 1886 din 24 Iunie 2016 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind
înregistrarea în scopuri vamale a
operatorilor economici și altor persoane.
(MO nr. 0500 din 2016)

• Ordin 943 din 24 Iunie 2016Ordin 943 din 24 Iunie 2016Ordin 943 din 24 Iunie 2016Ordin 943 din 24 Iunie 2016Ordin 943 din 24 Iunie 2016 privind
tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite
prin intermediul cardurilor bancare prin
POS. (MO nr. 0501 din 2016)

• Ordin 1887 din 24 Iunie 2016Ordin 1887 din 24 Iunie 2016Ordin 1887 din 24 Iunie 2016Ordin 1887 din 24 Iunie 2016Ordin 1887 din 24 Iunie 2016 pentru
aprobarea Normelor privind utilizarea
declaraţiilor vamale simplificate și
înscrierea în evidenţele declarantului. (MO
nr. 0502 din 2016)

• Ordin1890 din 24 Iunie 2016Ordin1890 din 24 Iunie 2016Ordin1890 din 24 Iunie 2016Ordin1890 din 24 Iunie 2016Ordin1890 din 24 Iunie 2016 pentru
aprobarea Normelor privind autorizarea
pentru simplificarea determinării sumelor
care fac parte din valoarea în vamă a
mărfurilor. (MO nr. 0502 din 2016)

• Ordin 1892 din 24 Iunie 2016Ordin 1892 din 24 Iunie 2016Ordin 1892 din 24 Iunie 2016Ordin 1892 din 24 Iunie 2016Ordin 1892 din 24 Iunie 2016 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind
utilizarea și completarea formularelor
declaraţiei vamale și a Notelor explicative
privind codurile utilizate pe formularele
declaraţiei vamale. (MO nr. 0507 din 2016)

• Ordin 693 din 30 Iunie 2016Ordin 693 din 30 Iunie 2016Ordin 693 din 30 Iunie 2016Ordin 693 din 30 Iunie 2016Ordin 693 din 30 Iunie 2016  privind
aprobarea Procedurii de implementare a
schemei de ajutor de minimis prevăzute în
cadrul Programului naţional multianual
pentru dezvoltarea antreprenoriatului în
rândul femeilor din sectorul întreprinderilor
mici și mijlocii. (MO nr. 0508 din 2016)

• Ordin 696 din 30 Iunie 2016Ordin 696 din 30 Iunie 2016Ordin 696 din 30 Iunie 2016Ordin 696 din 30 Iunie 2016Ordin 696 din 30 Iunie 2016 privind
aprobarea Procedurii de implementare a
schemei de ajutor de minimis prevăzute în
cadrul Programului de dezvoltare a
activităţilor de comercializare a produselor
și serviciilor de piaţă. (MO nr. 0509 din 2016.
Procedura in anexa - Monitorul Oficial nr.
0509bis din 2016)

Acte normative publicate

în Monitorul Oficial
B R E V I A R
J UR I D I C

Continuare în pag. a 10-a



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

� Experţi în distribuţia de produse de
înaltă calitate, firma oferă la export rodii.
(5935)
IRAK

� Compania irakiană este interesată de
cooperare cu firme românești de construcţii
pentru realizarea, în Bagdad, a două
facilităţi industriale pe structură metalică
aferente unei fabrici de materiale de
construcţii (5934)
KAZAHSTAN

� Propunere cooperare energie
regenerabilă: sisteme (integrate sau
individuale) de producere energie electrica
eoliană și solara ,off-grid” pentru comunităţi
izolate, ferme agricole și zootehnice.
Firmele românești deţinătoare de
tehnologie, interesate de piaţa kazahă, vor
fi spijinite să deschidă un punct de
asamblare, distribuţie, montaj, asigurare
a mentenanţei și asistenţă tehnică. (5927)

SPANIA

� Propunere cooperare în producţia de
cutii din carton pentru bomboane, conform
desenului firmei spaniole. Firma spaniolă
urmează să lanseze pe piaţă o nouă linie
de bomboane pentru care caută să identifice
un producător pentru cutiile de carton în
care vor fi ambalate acestea. (5926)
� Solicită produse de feronerie pentru

uși de sticlă. Firma este în proces de
extindere internaţională și caută agenţi/
distribuitori pentru piaţa românească pentru
marca TRIVEL. (5928)
� Dorește import de art icole de

marochinărie. Compania spaniolă este una
din companiile de bijuterii cu cea mai mare
recunoaștere la nivel mondial; deţine peste
500 de magazine în 5 continente.
Secţiunea de accesorii a brand-ului este
axată pe articole din piele, brelocuri, eșarfe,
etc. Compania este interesată să identifice
producători special izaţi în genţi și
marochinărie, în România (cu un nivel
calitativ la înălţimea mărcii). (5929)
� Firma spaniolă dorește să

achiziţioneze traverse din lemn pentru cale

ferată recuperate de la lucrări le de
modernizare a infrastructurii feroviare.
(5930)
� Firma caută importatori/distribuitori

pentru piaţa româneasca, pentru produsele
elaborate: unelte și ustensile cu mânere
din lemn pentru agricultură (lopeţi, furci,
greble, sape, etc.) (5931)
� Solicită colaboratori în România

pentru distribuţie de produse spaniole pe
piaţa românească. Compania spaniola
fabrică produse din carne, cerdo ibérico
(porc ibérico), produse din brânză și cramă
de vinuri (Rioja, Ribera de Duero si Rueda)
(5932)
� Firma spaniolă este interesată de

articole textile pentru activităţi outdoor /
vânătoare în vederea importului. Cantitate
solicitată: 500/1.000 unităţi per comandă/
model. Condiţiile tehnice specifice (certificări,
standarde, etc.) se vor stabili de către părţi,
în funcţie de materiale. (5933)
� Fabrică de ţiglă și marmură este

interesată în stabilirea unor relaţii de afaceri
cu societăţi românești din domeniu, pentru
distribuţia produselor proprii (5936)

• Ordin 2385/C din 23 Iunie 2016Ordin 2385/C din 23 Iunie 2016Ordin 2385/C din 23 Iunie 2016Ordin 2385/C din 23 Iunie 2016Ordin 2385/C din 23 Iunie 2016 pentru aprobarea
formularului de raportare prin care băncile transmit, în condiţiile
legii, către Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor
Indisponibilizate situaţia la zi a sumelor de bani sechestrate prin
ordonanţa procurorului sau prin încheierea judecătorului de
cameră preliminară ori a instanţei de judecată, precum și a
dobânzilor acumulate. (MO nr. 0509 din 2016)

• Ordin 695 din 30 Iunie 2016Ordin 695 din 30 Iunie 2016Ordin 695 din 30 Iunie 2016Ordin 695 din 30 Iunie 2016Ordin 695 din 30 Iunie 2016 privind aprobarea Procedurii de
implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul
Programului naţional multianual de microindustrializare. (MO nr.
0511 din 2016)

• Ordin 1883 din 24 Iunie 2016 Ordin 1883 din 24 Iunie 2016 Ordin 1883 din 24 Iunie 2016 Ordin 1883 din 24 Iunie 2016 Ordin 1883 din 24 Iunie 2016 pentru aprobarea Normelor
tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor
TIR. (MO nr. 0512 din 2016)

• Ordin 694 din 30 Iunie 2016Ordin 694 din 30 Iunie 2016Ordin 694 din 30 Iunie 2016Ordin 694 din 30 Iunie 2016Ordin 694 din 30 Iunie 2016 privind aprobarea Procedurii de
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implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul
Programului naţional multianual pentru înfiinţarea și dezvoltarea
întreprinderilor mici și mijlocii în mediul rural. (MO nr. 0513 din 2016)

• Ordin 1889 din 24 Iunie 2016Ordin 1889 din 24 Iunie 2016Ordin 1889 din 24 Iunie 2016Ordin 1889 din 24 Iunie 2016Ordin 1889 din 24 Iunie 2016 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată,
utilizării garanţiei globale și a exonerării de garanţie în cadrul
regimului de tranzit unional/comun. (MO nr. 0513 din 2016)

• Hotărâre 478 din 06 Iulie 2016Hotărâre 478 din 06 Iulie 2016Hotărâre 478 din 06 Iulie 2016Hotărâre 478 din 06 Iulie 2016Hotărâre 478 din 06 Iulie 2016 pentru modificarea și
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/
2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002. (MO nr. 0516 din 2016)

• Iniţiativă legislativă privind revizuirea Constituţiei RomânieiIniţiativă legislativă privind revizuirea Constituţiei RomânieiIniţiativă legislativă privind revizuirea Constituţiei RomânieiIniţiativă legislativă privind revizuirea Constituţiei RomânieiIniţiativă legislativă privind revizuirea Constituţiei României.
(MO nr. 0523 din 2016)

• Ordin 1022 din 30 Iunie 2016Ordin 1022 din 30 Iunie 2016Ordin 1022 din 30 Iunie 2016Ordin 1022 din 30 Iunie 2016Ordin 1022 din 30 Iunie 2016 privind aprobarea procedurilor
de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din
transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal și a
modelului și conţinutului unor formulare utilizate în administrarea
impozitului pe venit. (MO nr. 0524 din 2016)

• Hotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nr. 24 din 13 Iunie 2016. 24 din 13 Iunie 2016. 24 din 13 Iunie 2016. 24 din 13 Iunie 2016. 24 din 13 Iunie 2016 privind modificarea și
completarea Regulamentului de organizare și funcţionare a
Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de
mediere nr. 5/2007. (MO nr. 0527 din 2016)


