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România
vs. Brexit

România ca ţară membră a Uniunii
Europene a primit Brexitul cu reţinere,
luând totuși o poziţie constructivă,
apreciind că ţara noastră nu va fi
zguduită de efectele acestuia pe termen
scurt, însă pe termen lung, este posibil să
se resimtă aceste efecte, care se vor
propaga în întreaga Europa, mai ales în
UE, slăbită de acest „divorţ” nedorit de
nimeni, inclusiv de britanici. Referitor la
acest moment istoric, prim-ministrul
României a făcut următoarele precizări:

„Din prima analiză pe care am făcut-
o, nu va exista un impact economic
imediat semnificativ asupra economiei
României în urma acestei decizii. Vom
continua sa urmărim evoluţia lucrurilor,
vom continua să urmărim analizele, va
exista cu siguranţă un impact și va exista
o evoluţie și a situaţiei din România și din
economie, așa cum, cu siguranţă, se va
întâmpla și la nivel european și
internaţional. Dar mesajul principal este
că din punct de vedere economic, dată
fiind situaţia în care ne aflăm în momentul
de faţă, (...) nu ne așteptăm la un impact
semnificativ pe termen scurt. Un alt mesaj
pe care vreau să îl transmit mai ales
cetăţenilor români care locuiesc și
lucrează în Marea Britanie: nu va exista
un impact imediat asupra drepturilor pe
care le au, sigur și a obligaţiilor pe care ei
le au acolo în calitate de cetăţeni români,
deci de cetăţeni europeni”.

La finalul anului 2015, erau înregistrate
în economia românească 5.208 de
companii cu acţionari britanici, cu un sold
al capitalului so-cial subscris de 1103 mil.
euro, respectiv 2,55% din total capital
străin înregistrat în România pe piaţa
locală, ocupând locul al X-lea în
clasamentul pe ţări de rezidenţă a
inestitorilor în societăţi cu participare
străină la capitalul social.

Ponderea capitalului investit la sfârșitul

Consultarea publică pentru apelul de proiecte
„ROMÂNIA START-UP PLUS”

În data de 25 iulie 2016, la sediul
Ministerului Fondurilor Europene a
avut loc consultarea publică cu privire
la conţinutul Ghidului Solicitantului -
Condiţii Specifice, pentru apelul de
proiecte „România Start-up Plus”, linie
de finanţare dedicată celor care vor să
demareze o afacere în mediul urban, cu
fonduri europene, organizată de
Ministerul Fondurilor Europene (MFE)
și Autoritatea de Management a
Programului Operaţional Capital
Uman (AM POCU).

Linia de finanţare este planificată a fi
lansată în cursul lunii august 2016, după
integrarea recomandărilor și sugestiilor
venite în urma procesului de consultare.

Reuniunea a fost moderată de dl. Dan
Barna, Secretar de Stat. La dezbateri au
mai luat parte, pe lângă dna. Carmen
Boteanu, Șef AM POCU și dl. Remus
Trandafir, Consilier personal al
Secretarului de Stat, peste 115
participanţi reprezentând potenţiali
beneficiari ai proiectelor POCU,
parteneri sociali, reprezentanţi ai
organizaţiilor nonguvernamentale și
consultanţi.

Din luările de cuvânt ale
participanţilor s-au evidenţiat câteva
propuneri pentru îmbunătăţirea
Ghidului Solicitantului:

S-a solicitat eligibilitatea
parteneriatelor în cadrul propunerilor
care urmează a fi depuse, apreciindu-se

că implementarea
proiectului cu parteneri
relevanţi pentru tipurile
de activităţi eligibile
poate genera o mai bună
gestionare a afacerilor
înfiinţate.

O altă temă de discuţie
s-a referit precizările
legate de plagiat din
ghidul solicitantului,
apreciate ca fiind extreme
și cu o utilitatea redusă.

S-a argumentat că valoarea unui plan de
afaceri va fi determinată de comisia de
evaluare, care va puncta calitatea
analizelor specifice afacerii propuse.

De asemenea, s-au adus sugestii de
îmbunătăţire a ghidului referitor la
procedura de acordarea a tranșelor de
minimis către afacerile înfiinţate în
cadrul proiectului (împărţire avans și
rest de performanţă).

S-a sugerat ca restricţia ca doar
persoanele care nu sunt acţionari sau
asociaţi în alte companii să poată
demara afaceri prin această linie de
finanţare să fie eliminată.

Referitor la duratele maxime impuse
pentru cele 3 etape de implementare a
proiectelor, s-a propus ca acestea să fie
transformate în perioade recomandate,
urmând ca fiecare proiect în parte să
adapteze planul proiectului la specificul
activităţilor propuse.

Pe viitor fiecare ghid al solicitantului
va fi analizat de grupuri tehnice de lucru
specializate, grupuri care urmează a fi
formate din membri ai Comitetului de
Monitorzare POCU.

Reprezentanţii MFE și AM POCU
urmează să centralizeze atât
comentariile și propunerile primate în
perioada de consultare publică, cât și
observaţiile participanţilor la
dezbaterea din 25.07.2016, pe care le vor
posta pe pagina web a programului.

Bogdan Legănaru

„România Start-up Plus”: 105 milioane de euro pentru
antreprenoriat și crearea de locuri de muncă
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anului 2015 din totalul investiţiilor străine a
scăzut la jumătate faţă de anul 2006, mai ales
în timpul crizei economico-financiare din 2008-
2009.

Companiile britanice care figurează cu
bilanţ depus în 2015  au fost de 1.700 de firme
cu o cifră de afaceri de 30 mld. lei, un profit brut
de 1 mld. lei, pierderi de 1,5 mld. lei și cu 67.000
de angajaţi.

Topul companiilor cu acţionari britanici după
cifra de afaceri din 2015 arată că pe locul I este
Europharm Holding SA (Brașov), pe locul al II-
lea CRH Ciment (România) SA (București), pe
locul al III-lea Provident (București). O firmă din
Maramureș - Aviva SRL - se află pe locul al XII-
lea.

În anul 2015, volumul schimburilor
comerciale dintre România și Marea Britanie
a atins maximul istoric de 3,95 miliarde de
euro, în creștere faţă de 2014 cu 13,2%.
Conform datelor furnizate de Ambasada
României la Londra, România a exportat
bunuri și servicii în valoare de 2,38 miliarede
de euro, în creștere cu 10,6% faţă de 2014 și a
importat în valoare de 1,57 miliarde de euro,
cu 17,5% mai mult ca anul precedent.

Din datele de mai sus rezultă că România a
avut o balanţă activă în relaţiile comerciale cu
Marea Britanie.

România a exportat în Marea Britanie:
mașini, aparate, echipamente electrice, textile
și articole din textile, mijloace și materiale de
transport, mărfuri și produse diverse ș.a și a
importat din Marea Britanie aproximativ
aceleași mărfuri cu abateri valorice în plus sau
minus, exceptând primele trei grupe de la
export.

Marea Britanie ocupă locul V în topul ţărilor
cu destinaţie de export a bunurilor produse în
România. Cei mai importanţi exportatori
români în 2015 au fost Ford România SA (locul
I), Takata SRL (locul II), Automobile Dacia (locul
III), iar importatorii au avut în cap de listă pe
GlaxoSmith Kline (locul I), Auto LIV România
(locul II), Premium Auto SRL (locul III).

Yes Brexit! Acest „da” hotărât  va avea
consecinţe deosebite și ca urmare este posibil
ca el să declanșeze o nouă criză economică,
financiară și în afaceri în UE și în Europa.
Lumea comercială și a afacerilor va fi, în
următorii 2-3 ani, în fierbere, până la
așezarea lucrurilor la normalitate. De aceea,
conducerile  companiilor românești care au
relaţii cu Marea Britanie trebuie să ia de acum
încolo în considerare și să previzioneze noi
politici pentru dimunuarea sau eliminarea
efectelor Brexitului asupra vieţii economice,
financiare, legale și a reglementărilor.

Fiecare companie angajată în relaţii
comerciale sau de investiţii cu parteneri din
Marea Britanie sau cu acţionariat britanic va fi
afectată de Brexit și trebuie să adopte o
strategie pentru a stabili cum va răspunde din

punct de vedere operaţional, strategic și legal.
Vor apărea derapaje cu consecinţe

economice și financiare grave de ambele părţi
- UE-România și Marea Britanie. Dar, pe noi,
ne interesează, normal de soarta ţării noastre.
De aceea vom puncta unele domenii și activităţi
care vor suferi abateri importante și esenţia
de la condiţiile când România și Marea Britanie
au fost membre UE.

Costurile tranzacţiilor rezidenţilor fiscali
români sau britanici legate de impozitare și
taxare vor putea crește deoarece directivele
UE legate de impozitare nu vor mai avea
caracter obligatoriu în Marea Britanie, de
exemplu directiva pentru fuziuni în interiorul UE
sau directiva firma-mamă, care permite unei
companii să își transfere dividendele dintr-un
stat în alt stat fără a plăti impozitele sau texele
în ţara unde compania funcţionează și își are
sediul.

Taxa pe valoare adăugată aplicată la
comerţul de bunuri și servicii dintre România și
Marea Britanie nu va mai fi tratată de acum
încolo ca un schimb intracomunitar, ci ca relaţia
dintre două state distincte. Nici importatorii
români nu vor mai beneficia de tratament
simplificat la taxa pe valoare adăugată, iar
exportatorii români vor fi nevoiţi să achite taxa
pe valoare adaugată britanic pentru
exporturile lor. UE nu va acorda scutiri de TVA
în absenţa aplicării legislaţiei UE.

O altă categorie de probeleme cu efecte
îngrijorător de negative vor fi taxele vamale
suportate de părţi, deorece ele se vor aplica
în condiţiile stabilite prin negocieri bilaterale
directe între România și Marea Britanie.  Astfel,
exportatori români dar și britanici, vor
revedera și reface costurile produselor/
serviciilor, care vor crește cu taxele aferente,
ceea ce îi va determina să reducă costurile
finale ale acestora sau să renunţe la
exporturile pe piaţa britanică. Aceleași măsuri
se vor aplica și importurilor de produse sau
servicii britanice sau românești vor deveni mai
scumpe și implicit mai puţin competitive decât
produsele concurente din spaţiul european pe
piaţa britanică sau românească.

Mobilitatea forţei de muncă va constitui o
problemă cu consecinţe grave pe termen
mediu. Intrarea Brexitului definitiv pune capăt
libertăţii de mișcare între Marea Britanie și
restul statelor din UE, implicit a românilor, ceea
ce obligă condicerile companiilor să adopte
noi politici legate de transferul angajaţiilor între
România și Marea Britanie, în consens cu noile
politici de migraţie sau cu relocarea unei părţi
a forţei de muncă în alte zone, altele decât
piaţa Marii Britanii.

Se preconizează că procesul de negociere
să dureze minim doi-trei ani; În toţi acești doi
ani nu se schimbă nimic în ce privește statutul
Marii Britanii în UE, libera circulaţie a
persoanelor va rămâne.

Nimeni nu va putea răspunde românielor
din Marea Bitanie ce se va întâmpla pe termen

scurt cu ei. Depinde care va fi relaţia UK și UE.
E foarte puţin probabil însă ca Marea Britanie
să fie tratată preferenţial. Statele membre
rămase vor dori să evite un precedent care să
le permită și altora să spună: stai că vrem și
noi condiţiile Marii Britanii.

Ce va fi cu românii din Marea Britanie?
Problema ca frământă românii noștri din
Marea Britanie este care va fi viitorul lor pe
termen scurt și mediu după Brexit. Oficial sunt
cca 200.000 de români în Marea Britanie. Dar,
deocamdată, perioada cât va dura
negocierea, conform art. 50 poate fi de 2 sau
3 ani, timp în care nu se va schimba nimic în
statutul lor. Părerea unanimă a analiștilor în
politicile economice și sociale, este că românii
care au cetăţenie britanică, care au situaţie
stabilă prin contracte de muncă pe termen
limitat sau neliminat sunt apăraţi de legile
britanice și cele internaţionale, legate de
drepturile omului.

Vor avea probleme toţi românii care
figurează încă în regim de imigrant, cei care
muncesc la negru sau cei cu probleme sociale.

Profesiile și locurile de muncă ocupate de
români, în prezent și viitor, în  Marea Britanie
sunt consolidate legal  și în deplină securitate,
prezenţa lor asigurând o creștere continuă și
stabilă a economiei britanice.

Problemele legale, contractuale sau legate
de protecţia datelor economice și de afaceri
va constitui subiectul tratativelor dintre
România și Marea Britanie, care nu vor fi deloc
simple sau facile. România trebuie să se
prezinte la nivel aducând în susţinere elemente
convingătoare din istoricul scurt a convieţuirii
României și Marii Britanii în cadrul UE.

Transmiterea datelor între Marea Britanie
și România, conforme cu directivele UE valabile
pe teritoriul acestora,  va fi problematică în
cazul în care Marea Britanie nu va mai fi
subiectul regulilor și normelor comunitare.
Companiile noastre care fac afaceri cu
parteneri britanici vor fi nevoite să își
revizuiască contractele și înţelegerile bazate
pe regulile actuale ale UE pentru a ajunge
funcţional la momentul prezent, conform cu
noile condiţionări bilaterale care se vor naște
între România și Marea Britanie. De
asemenea, este posibil ca în deciziile Curţilor
de Arbitraj Comercial Europene să nu mai
poată fi invocate în noile cazuri litigiiile
comerciale care implică, în noile reglementări
persoanele juridice britanice și române.

De reţinut! Nu se cunosc încă costurile
asociate și determinate de reorganizarea
structurală a relaţiilor comerciale și de afaceri
dintre firmele românești și britanice
regelmentate care se vor naște după Brexit.

Companiile multinaţionale și cele românești
cu afaceri pentru Regatul Unit se vor confrunta
cu noi costuri ca urmare a unor modificări ale
impozitării și a relocării în jurisdicţii relaţionale,
economice, financiare și de afaceri, dispuse
de legea britanică.

Nu sunt de neglijat nici influenţele relaţiilor

România vs. Brexit

Continuare în pag. a  3-a
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România vs. Brexit

sau schimburilor valutare. Raportarea
acestora între leu și liră, până la Brexit, se
făcea prin etalonul euro, acceptat de ambele
părţi. După trecerea la relaţiile valutare
directe este posibil ca moneda de schimb să
fie leu-liră cu alte condiţionări.

De aceea, implicaţiile votului britanicilor fac
posibile fluctuaţii ale cursului de schimb și
impactul lor asupra strategiilor schimbului
valutar, impactul asupra ratingurilor, o
creștere a costurilor de finanţare, volatilitate
bursieră și capacitatea reglementatorilor de
a face faţă situaţiei.

În marea fierbere produsă de Brexit în
mediul de afaceri din UE și din România și nu
numai, nu au lipsit nici oameni de afaceri și
cetăţeni maramureșeni care au tangenţe
economic, de afaceri, profesionale și sociale
cu mediul similar din Marea Britanie.

Pentru a afla care este starea de spirit, de
interes și aprecierea evenimentului Brexit,
atitudinea faţă de acest eveniment istoric în
viaţa și existenţa lor, Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș a realizat un sondaj cu
următoarele categorii de respondenţi:

- conducerile companiilor mixte româno-
britanice;

- conducerile firmelor maramureșene care
au activitate de export sau import în Marea
Britanie;

- conducerile firmelor membre ale CCI
Maramureș;

- alte persoane fizice care au relaţii cu Marea
Britanie legate de dreptul de muncă, acces la
învăţământul mediu sau universitar ș.a.

Respondenţi au fost rugaţi să răspundă la
un calup de întrebări care fac referinţă la

problemele ce influenţează mersul firmei în
prezent și cum previzionează viitorul după
Brexit.

Răspunsurile au fost de speranţă,
îngrijorare, de panică sau de siguranţă,
bazate pe relaţiile cu Marea Britanie înainte și
după Brexit. Deocamdată, pentru anul 2016,
în cele mai multe cazuri, relaţiile comerciale cu
Marea Britanie sunt de continuare, având un
trend crescător. Pentru anul 2017, multă
volatilitate pe termen scurt. O firmă
multinaţională cu capital Britanic afirmă că:
„suntem în stadiul de dezvoltare a unui proiect
minier de mare valoare, iar circulaţia și infuzia
de capital investiţional va avea de suferit”.

Din 26 de firme româno-britanice,
înregistrate la OJRC, în stare de funcţionare
sunt 20 de firme, iar alte 6 firme sunt
înregistrate în insolvenţa, lichidarea,
dizolvarea sau suspendarea activităţii.

Domeniile de activitate ale firmelor în
funcţiune înregistrate la ORC sunt: extracţia
minereurilor metalifere neferoase,
restaurante, construcţii drumuri și autostrăzi,
consignaţie, servicii cazare, fabricarea altor
componente electronice, comercţul cu ridicata
a materialului lemnos, materiale de construcţii
intermedieri combustibil, minereuri metalifere,
activităţi studiul pieţei, activităţi contractare
temporară forţă de muncă, confecţii textile,
comerţ cu ridicată mașini și echipamente,
tăierea materialului lemnos.

Din cele 20 de firme în funcţiune, figurează
cu bilanţul depus pentru anul 2015 un număr
de 8  firme (40%) care au realizat o cifră de
afaceri de 329 miliarde de lei și un număr de
salariaţi de 1818 persoane.

Între firmele de top cu capital britanic
figurează și SC AVIVA SRL, care ovupă locul al
XII-lea, iar topul la nivel naţional în următoarele

cifre de referinţă la nivelul anului 2015: cifra de
afaceri de 55 milioane de euro; profit brut de
38 milioane de euro și 1466 salariaţi. Firma a
avut în 2015 export de mobilă de 5,3 milioane
de euro și import de mobilă de 1,9 milioane de
mobilă.

În topul primilor 30 de exportatori români, în
anul 2015, se află, de asemenea și firma
maramureșeană ITALSOFA ROMÂNIA SRL, pe
locul al XXII-lea.

Comerţul exterior al firmelor al firmelor
maramureșene cu firme din Marea Britanie,
obţinut din declaraţiile vamale aferent
schimburilor intracomunitare de bunuri,
furnizate lunar de Direcţia Generală a Vămilor,
neacoperite integral prin declaraţiile statistice
Intrastat, a fost:

- exportul a fost de 81,9 milioane de euro, în
următoarea structură a mărfurilor: animale
vii, produse minerale, produse chimice,
produse din lemn și mobilă, mașini aparate și
echipamente electrice, textile și articole din
textile;

- importul a fost de 19,3 milioane de euro,
fiind: mobilă, aparate și componente
electronice; mașini și echipamente pentru
lemn, animale vii.

În loc de încheiere.
Brexit a declanșat începutul unui istoric, care

va avea un trecut, un prezent și un viitor.
Trecutul îl știm, dar depinde in ce unghi al

istoriei îl parcurgem și îl privim marcat de
„trasul de învăţăminte”

Prezentul este marcat de păreri și puncte
de vedere ce au întotdeauna valoarea de la
zero la infinit și care împart lumea în două
tabere: „da” și „nu”, șa cum a fost de fapt
Brexitul, dat de vlatilitatea sa.

Viitorul începe de mâine și va dura ani și
decenii, timp în care se va schimba faţa și
existenţa Europei. Vorba filozofică a
maramureșeanului care spune: „’om trăi și
’om vedea!”

Marketing, vânzări și organizare pentru organizaţiile non-profit
În perioada 30 iunie-02 iulie 2016, la

Cluj Napoca, în organizarea PROIS-NV, a avut
loc o sesiune de instruire dedicată
organizaţiilor non-profit, membre
PROIS NV cu tema „Marketing,
vânzări și organizare pentru
organizaţiile non-profit”.

Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, în calitate de membră
a PROIS-NV a fost invitată și a
participat la acest program de
instruire orientat spre competenţele
de marketing-vânzare ale organizaţiilor
non-profit, preocupate ca produsele sau
serviciile realizate în cadrul activităţilor pe
care le desfășoară să fie valorificate cât mai avantajos, contribuind
astfel șa dezvoltarea durabilă a organizaţiei.

În cadrul programului au fost prezentate și dezbătute
următoarele teme:
� Dezvoltarea competenţelor de vânzare și de relaţionare cu

clienţii;

�Dezvoltarea compeţentelor de comunicare,
necesare atât dezvoltării organizaţionale,

cât și în relaţie cu clienţii;
� Pregătirea participării la târguri

și expoziţii;
� Nevoia dezvoltarii unei

atitudini pozitive, constructive a
managerilor faţă de organizaţie,
colegii de echipă, angajaţi și clienţi;
� Creșterea nivelului lor de

implicare și motivare;
� Clarificarea tipului de cultură

organizatională a firmei, implicit a
viziunii, valorilor, comportamentelor,

strategiilor de dezvoltare și de comunicare
adecvate;
� Crearea unor relatii interpersonale mai productive.
Prezentarea temelor a fost făcută de către lectorii Carmen Todor

și Corina Rusu.

Participanţii la programul de instruire au beneficiat de multă
informaţie cu caracter practic, specifică domeniului ONG.
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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.
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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.

Informaţii suplimentare la telefon 0262-221510,
0362-405303,  fax  0262-225794,  e-mai l :
cci_mm@ccimm.ro sau la sediul CCI Maramureș,
Baia Mare, bd. Unirii, nr. 16, parter (intrarea din
bd. Unirii)

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,
parter, tel. 0262-221510, 0362-
405303, 0728-233908 fax 0262-
225794 e-mail: cci_mm@ccimm.ro.
Persoană de contact: Mihail MĂRĂȘESCU.

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, parter, 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.
Unir i i ,  nr. 16, parter
(intrarea din bd. Unirii), tel.
0262-221510, 0362-
405303, 0728-233908 fax
0262-225794, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro.

Informaţii despre firme
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Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș

ARBITRAJUL COMERCIAL instituţionalizat a fost creat de legiuitori ca un
„instrument” în favoarea firmelor, spre a le oferi o alternativă de judecată rapidă,
specializată în soluţionarea litigiilor născute din raporturile lor contractuale.

Ce este arbitrajul comercial?
Arbitrajul este o cale alternativă, extrajudiciară de soluţionare a litigiilor. Este o

justiţie derogatorie de la cea statală, unde părţile printr-o convenţie arbitrală decid să soluţioneze
litigiul în arbitraj și nu în instanţa de judecată.

Arbitrajul comercial este o modalitate alternativă și facultativă de soluţionare a unui
litigiu comercial având ca obiect drepturi de care părţile pot dispune (tranzacţionabile), prin
învestirea tribunalului arbitral comercial și cu pronunţarea unei hotărâri definitive și obligatorii
pentru părţi, potrivit unei proceduri de arbitrare stabilită de Curtea de Arbitraj Comercial.

Hotărârea arbitrală are aceeași forţa juridică și valoare ca și o hotărâre judecătorească
emisă de instanţele judecătorești statale.

Cine poate apela la serviciile Curţii de Arbitraj?
Toţi cei care au relaţii comerciale pe bază de înţelegere scrisă, în care au cuprinsă și

clauza compromisorie conform căreia litigiile sunt soluţionate de Curtea de Arbitraj Comercial de
pe lângă Camera de Comerţ și Industrie Maramureș, pot apela la Secretariatul Curţii de Arbitraj.

Cine poate fi arbitru?
Poate fi arbitru orice persoană, cetăţean român sau străin, care are capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor sale, se

bucură de o reputaţie neștirbită și are o înaltă calificare și experienţă profesională în domeniul dreptului privat, relaţiilor
economice interne și internaţionale și arbitrajului comercial. Înscrierea pe Lista de Arbitrii se face conform Regulamentului și
Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj comercial de pe lângă Camera de Comerţ și Industrie Maramureș.

De asemenea, orice avocat sau consilier juridic, poate pleda în arbitraj, părţile putându-se reprezenta chiar și singure.

Care sunt avantajele arbitrajului comercial?
Arbitrajul comercial oferă o serie de avantaje faţă de justiţia statală, avantaje care ţin de:
a) Posibilitatea desemnării arbitrilor, de către părţi
b) Celeritate în rezolvarea litigiilor (termenul maxim de soluţionare este de 6 luni)
c) Costuri mai mici în comparaţie cu taxele judiciare percepute de instanţele statale, mai ales în privinţa dosarelor

cu valori mari și foarte mari
d) Disponibilitate mult mai mare de timp din partea arbitrilor în analiza și soluţionarea dosarelor arbitrale, faţă de

judecătorii de la instanţele statale care sunt mult prea încărcaţi de numărul mare de dosare pe care trebuie să le
soluţioneze;

e) Confidenţialitatea dezbateriilor și a datelor furnizate de părţi pe parcursul soluţionării dosarului arbitral- avantaj
major fata de justiţia de la instanţele judecătorești statale, deoarece oamenii de afaceri în general, nu doresc să
se cunoască public anumite informaţii comerciale din interiorul societăţii lor care ar putea fi utilizate ulterior de
către competitori.

f) Flexibilitatea în procedura arbitrală prin posibilitatea pe care o oferă părţilor de a interveni în această procedură
(stabilirea termenelor de judecată, stabilirea unei proceduri rapide de soluţionare a litigiului, posibilitatea de
eșalonare a plăţii taxelor arbitrale)

g) Specializarea arbitrilor în domeniul pentru care se solicită soluţionarea litigiului

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș prin Curtea de Arbitraj Comercial vă poate oferi soluţia cea mai ieftină și
rapidă pentru obţinerea unui titlu executoriu.

Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ și Industrie Maramureș, recomandă includerea în contracte,
clauza compromisorie, după următorul model exemplificativ:

„Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea
ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitraj comercial organizat de Camera de Comerţ si Industrie Maramureș!”

Contact: CURTEA DE ARBITRAJ COMERCIAL DE PE LÂNGĂ CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ
430232 Baia Mare, Bd. Unirii nr. 16, MARAMURES - ROMANIA
Tel. 0262221510, 0362405303, 0728233908, Fax: 0262225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro, www.ccimm.ro
Secretar Curtea de Arbitraj Comercial: Hotea Tivadar Sandra Georgiana
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Camera de Comerţ și Industrie Maramureș

CENTRUL DE MEDIERE
Este indiscutabil că pe durata desfășurării relaţiilor sociale între persoane există pericolul apariţiei diverselor

litigii/ conflicte care reies din conţinutul acestor relaţii.

Sistemele alternative de soluţionare a litigiilor în afara instanţelor judecătorești, cunoscute sub denumirea
de ADR (Alternative Dispute Resolution) sunt mijloace prin care părţile aflate în conflict pot ajunge la o înţelegere
amiabilă a problemelor pe care le întâmpină. Principalele sisteme alternative de solutionare a litigiilor sunt medierea
și arbitrajul.

Ce este medierea?
Conform Legii Nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator modificată, „medierea

reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate
în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate și având liberul consimţământ al
parţilor.”

Așa cum legea însăși o spune, medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca
persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele și să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei
soluţii reciproc convenabile, eficiente și durabile.

Care sunt avantajele medierii?
a) Medierea este voluntară, necoercitivă
b) Medierea aparţine părţilor, nu mediatorului.
c) Medierea este confidenţială.
d) Medierea este cea mai rapidă cale de rezolvare a conflictului
e) Medierea reduce costurile de rezolvare a conflictelor.
f) Medierea se adresează unui spectru larg de conflicte
Apelând la mediere pentru soluţionarea litigiilor se poate obţine un acord de soluţionare. Acordul de

soluţionare are valoarea unui înscris sub semnatură  privată și produce efecte încă de la semnarea sa.

Centrul de Mediere al Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș este o structură fără personalitate juridică

a CCI Maramureș care soluţionează prin mediere conflictele apărute între persoanele fizice și/sau persoanele
juridice, române și/sau străine, conform Legii nr.192/2006, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului
privind organizarea și funcţionarea Centrului de Mediere al Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș, cu respectarea
normelor legale române și europene.

Centrul de Mediere a fost autorizat de către Consiliul de Mediere prin Hotărârea nr. 2236 din 25.05.2013
și înscris în Registrul Naţional de Evidenta a Organizaţiilor din Domeniul Medierii.

Principalele atribuţii ale Centrului de Mediere al CCI Maramureș sunt:
• organizarea și administrarea medierii litigiilor pentru membrii săi și pentru oricare din persoanele care

apelează la această modalitate legală de rezolvare amiabilă a litigiilor;
• promovarea activităţii de mediere în mediul de afaceri din Judeţul Maramureș prin intermediul publicaţiilor

cât și a parteneriatelor;
• organizarea de cursuri de formare și sesiuni de informare în domeniul medierii;
• desfășurarea de activităţi pentru atragerea de resurse prin proiecte în domeniul medierii.

Activitatea de mediere a Centrului de Mediere al CCI
Maramureș se realizează de către mediatori autorizaţi de
Consiliul de Mediere.

Contact:
CENTRUL DE MEDIERE AL CAMEREI DE COMERŢ ȘI
INDUSTRIE MARAMUREȘ
430232 Baia Mare, Bd. Unirii nr. 16, MARAMURES - ROMANIA
Tel. 0262221510, 0362405303, 0728233908
Fax: 0262225794
e-mail: cci_mm@ccimm.ro;  www.ccimm.ro
Coordonator Centru: TUS Florentin
Secretariat Tehnic: Hotea Tivadar Sandra Georgiana
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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 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, parter, e-mail: cci_mm@ccimm.ro, fax 0262-225794.

Persoană de contact: Adrian Nicolaescu.
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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 și programări ne puteţi contacta la tel. 0262-221510, e-mail: cci_mm@ccimm.ro,
www.ccimm.ro, sau la adresa Baia Mare bd. Unirii, nr. 16, parter (intrarea din bd. Unirii), Luni - Joi între orele 8-16 și
Vineri între orele 8-13.

Un magazin online legal reprezintă baza unei afaceri digitale
de succes!

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, parter (intrarea din bd. Unirii).

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 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,
parter, fax 0262-225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro. Persoană de
contact: Adrian Nicolaescu.
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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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Acte normative publicate în

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

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 996 din 11 Iulie 2016. 996 din 11 Iulie 2016. 996 din 11 Iulie 2016. 996 din 11 Iulie 2016. 996 din 11 Iulie 2016 pentru
modificarea și completarea reglementării
tehnice „Regulament privind atestarea
auditorilor energetici pentru clădiri“,
aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării
regionale și turismului nr. 2.237/2010.

Ministerul Dezvoltării Regionale ȘiMinisterul Dezvoltării Regionale ȘiMinisterul Dezvoltării Regionale ȘiMinisterul Dezvoltării Regionale ȘiMinisterul Dezvoltării Regionale Și

Administraţiei PAdministraţiei PAdministraţiei PAdministraţiei PAdministraţiei Publice. (ublice. (ublice. (ublice. (ublice. (MO nr. 0542 din
2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 852 din 13 Iulie 2016. 852 din 13 Iulie 2016. 852 din 13 Iulie 2016. 852 din 13 Iulie 2016. 852 din 13 Iulie 2016 pentru
modificarea anexei la Ordinul ministrului
agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.731/
2015 privind instituirea schemei de ajutor
de minimis „Sprijin acordat
microîntreprinderilor și întreprinderilor mici
din spaţiul rural pentru înfiinţarea și
dezvoltarea activităţilor economice
neagricole“. Ministerul Agriculturii șiMinisterul Agriculturii șiMinisterul Agriculturii șiMinisterul Agriculturii șiMinisterul Agriculturii și

Dezvoltării Rurale. Dezvoltării Rurale. Dezvoltării Rurale. Dezvoltării Rurale. Dezvoltării Rurale. (MO nr. 0543 din 2016)
• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 155 din 15 Iulie 2016. 155 din 15 Iulie 2016. 155 din 15 Iulie 2016. 155 din 15 Iulie 2016. 155 din 15 Iulie 2016 pentru

modificarea și completarea Legii nr. 263/
2010 privind sistemul unitar de pensii
publice. PPPPParlamentul României. arlamentul României. arlamentul României. arlamentul României. arlamentul României. (MO nr.
0545 din 2016)

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 151 din 13 Iulie 2016. 151 din 13 Iulie 2016. 151 din 13 Iulie 2016. 151 din 13 Iulie 2016. 151 din 13 Iulie 2016 privind
ordinul european de protecţie, precum și
pentru modificarea și completarea unor acte
normative. P P P P Parlamentul României.arlamentul României.arlamentul României.arlamentul României.arlamentul României. (MO nr.
0545 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 780 din 12 Iulie 2016. 780 din 12 Iulie 2016. 780 din 12 Iulie 2016. 780 din 12 Iulie 2016. 780 din 12 Iulie 2016 privind
aprobarea Listei standardelor române care
adoptă standardele europene armonizate
referitoare la ascensoare. MinisterulMinisterulMinisterulMinisterulMinisterul

Economiei, Comerţului și Relaţiilor cu MediulEconomiei, Comerţului și Relaţiilor cu MediulEconomiei, Comerţului și Relaţiilor cu MediulEconomiei, Comerţului și Relaţiilor cu MediulEconomiei, Comerţului și Relaţiilor cu Mediul

de Afaceri. de Afaceri. de Afaceri. de Afaceri. de Afaceri. (MO nr. 0548 din 2016)
• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 977 din 06 Iulie 2016 . 977 din 06 Iulie 2016 . 977 din 06 Iulie 2016 . 977 din 06 Iulie 2016 . 977 din 06 Iulie 2016 privind

aprobarea Listei cuprinzând indicativele de
referinţă ale standardelor române care
transpun standarde europene armonizate
din domeniul produselor pentru construcţii.

Ministerul Dezvoltării Regionale ȘiMinisterul Dezvoltării Regionale ȘiMinisterul Dezvoltării Regionale ȘiMinisterul Dezvoltării Regionale ȘiMinisterul Dezvoltării Regionale Și

Administraţiei PAdministraţiei PAdministraţiei PAdministraţiei PAdministraţiei Publice. ublice. ublice. ublice. ublice. (MO nr. 0549 din
2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2066 din 14 Iulie 2016. 2066 din 14 Iulie 2016. 2066 din 14 Iulie 2016. 2066 din 14 Iulie 2016. 2066 din 14 Iulie 2016 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind
procedura de întocmire a formalităţilor
vamale pentru trimiterile transportate prin
serviciile de curierat rapid. Agenţia Naţională Agenţia Naţională Agenţia Naţională Agenţia Naţională Agenţia Naţională

de Administrare Fiscală. de Administrare Fiscală. de Administrare Fiscală. de Administrare Fiscală. de Administrare Fiscală. (MO nr. 0558 din
2016)

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 159 din 19 Iulie 2016. 159 din 19 Iulie 2016. 159 din 19 Iulie 2016. 159 din 19 Iulie 2016. 159 din 19 Iulie 2016 privind
regimul infrastructurii fizice a reţelelor de
comunicaţii electronice, precum și pentru
stabilirea unor măsuri pentru reducerea
costului instalării reţelelor de comunicaţii
electronice. PPPPParlamentul României.arlamentul României.arlamentul României.arlamentul României.arlamentul României. (MO nr.
0559 din 2016)

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 163 din 21 Iulie 2016. 163 din 21 Iulie 2016. 163 din 21 Iulie 2016. 163 din 21 Iulie 2016. 163 din 21 Iulie 2016 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 10/1995
privind calitatea în construcţii. P P P P Parlamentularlamentularlamentularlamentularlamentul

României. României. României. României. României. (MO nr. 0561 din 2016)
• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 164 din 22 Iulie 2016. 164 din 22 Iulie 2016. 164 din 22 Iulie 2016. 164 din 22 Iulie 2016. 164 din 22 Iulie 2016 pentru

modificarea și completarea Legii cooperaţiei
agricole nr. 566/2004, precum și pentru
stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia.

PPPPParlamentul României.arlamentul României.arlamentul României.arlamentul României.arlamentul României. (MO nr. 0564 din
2016)

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 166 din 22 Iulie 2016. 166 din 22 Iulie 2016. 166 din 22 Iulie 2016. 166 din 22 Iulie 2016. 166 din 22 Iulie 2016 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 153/
2011 privind măsuri de creștere a calităţii
arhitectural-ambientale a clădirilor.

PPPPParlamentul României. arlamentul României. arlamentul României. arlamentul României. arlamentul României. (MO nr. 0564 din
2016)

• Hotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nr. 506 din 20 Iulie 2016. 506 din 20 Iulie 2016. 506 din 20 Iulie 2016. 506 din 20 Iulie 2016. 506 din 20 Iulie 2016
privind stabilirea cadrului instituţional și a
unor măsuri pentru punerea în aplicare a
Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014
al Comisiei din 11 martie 2014 de completare
a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al
Parlamentului European și al Consiliului în
ceea ce privește condiţiile de utilizare a
menţiunii de calitate facultative „produs
montan“. Guvernul României. (Guvernul României. (Guvernul României. (Guvernul României. (Guvernul României. (MO nr. 0564
din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 1155 din 25 Iulie 2016. 1155 din 25 Iulie 2016. 1155 din 25 Iulie 2016. 1155 din 25 Iulie 2016. 1155 din 25 Iulie 2016
privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9%
pentru livrarea de îngrășăminte și de
pesticide utilizate în agricultură, seminţe și
alte produse agricole destinate însămânţării
sau plantării, precum și pentru prestările
de servicii de tipul celor specifice utilizate în
sectorul agricol. Ministerul FinanţelorMinisterul FinanţelorMinisterul FinanţelorMinisterul FinanţelorMinisterul Finanţelor

PPPPPublice.(ublice.(ublice.(ublice.(ublice.(MO nr. 0572 din 2016)
• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 165 din 22 Iulie 2016 . 165 din 22 Iulie 2016 . 165 din 22 Iulie 2016 . 165 din 22 Iulie 2016 . 165 din 22 Iulie 2016 privind

siguranţa operaţiunilor petroliere offshore.

PPPPParlamentul României. arlamentul României. arlamentul României. arlamentul României. arlamentul României. (MO nr. 0572 din
2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 572 din. 572 din. 572 din. 572 din. 572 din 14 Iulie 2016 14 Iulie 2016 14 Iulie 2016 14 Iulie 2016 14 Iulie 2016 pentru
modificarea și completarea Reglementărilor
privind autorizarea operatorilor economici

care desfășoară activităţi de reparaţii, de
întreţinere, de reglare, de modificări
constructive, de reconstrucţie a vehiculelor
rutiere, precum și de dezmembrare a
vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, aprobate
prin Ordinul ministrului transporturilor,
construcţiilor și turismului nr. 2.131/2005.

Ministerul TMinisterul TMinisterul TMinisterul TMinisterul Transporturilorransporturilorransporturilorransporturilorransporturilor. . . . . (MO nr. 0573 din
2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 1099 din 12 Iulie 2016. 1099 din 12 Iulie 2016. 1099 din 12 Iulie 2016. 1099 din 12 Iulie 2016. 1099 din 12 Iulie 2016
pentru reglementarea unor aspecte privind
rezidenţa în România a persoanelor fizice.

Ministerul Finanţelor PMinisterul Finanţelor PMinisterul Finanţelor PMinisterul Finanţelor PMinisterul Finanţelor Publice. (ublice. (ublice. (ublice. (ublice. (MO nr. 0577
din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2266 din 27 Iulie 2016. 2266 din 27 Iulie 2016. 2266 din 27 Iulie 2016. 2266 din 27 Iulie 2016. 2266 din 27 Iulie 2016
pentru modificarea și completarea
Procedurii de publicare a listelor debitorilor
care înregistrează obligaţii fiscale restante,
precum și cuantumul acestor obligaţii,
aprobată prin Ordinul președintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/
2016. Agenţia Naţională de Administrare Agenţia Naţională de Administrare Agenţia Naţională de Administrare Agenţia Naţională de Administrare Agenţia Naţională de Administrare

Fiscală. (Fiscală. (Fiscală. (Fiscală. (Fiscală. (MO nr. 0578 din 2016)
• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2264 din 26 Iulie 2016. 2264 din 26 Iulie 2016. 2264 din 26 Iulie 2016. 2264 din 26 Iulie 2016. 2264 din 26 Iulie 2016

pentru modificarea Ordinului președintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/
prestărilor și achiziţiilor efectuate pe
teritoriul naţional de persoanele înregistrate
în scopuri de TVA și pentru aprobarea
modelului și conţinutului declaraţiei
informative privind livrările/prestările și
achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional
de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
(MO nr. 0578 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 1169 din. 1169 din. 1169 din. 1169 din. 1169 din 28 Iulie 201628 Iulie 201628 Iulie 201628 Iulie 201628 Iulie 2016
privind prospectele de emisiune a
certificatelor de trezorerie cu discont și a
obligaţiunilor de stat de tip benchmark
aferente lunii august 2016. Ministerul Ministerul Ministerul Ministerul Ministerul

Finanţelor PFinanţelor PFinanţelor PFinanţelor PFinanţelor Publice. ublice. ublice. ublice. ublice. (MO nr. 0579 din 2016)
• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 871 din 28 Iulie 2016 . 871 din 28 Iulie 2016 . 871 din 28 Iulie 2016 . 871 din 28 Iulie 2016 . 871 din 28 Iulie 2016 privind

modificarea și completarea Ordinului
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale
nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor
privind organizarea sistemului de inspecţie
și certificare în agricultura ecologică.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
(MO nr. 0583 din 2016)
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C.C.I. Maramureș - Busola dumneavoastră în afaceri !

CERERI

SPANIA

� Firma spaniolă cu sucursala în
Muntenegru caută furnizori români de carne
de porc pentru zona Balcanilor, cantitate
12 camioane/an. (5939)
� Companie spaniolă dorește să importe

carne de porc din România (obraji de porc).
Cantitate - 24 tone - în pungi de 1kg,
congelate. (5940)
� Firma caută agenţi/ distribuitori pentru

piaţa românească pentru Harbour 40ș 48’N
Distilled Gin - un gin Premium de producţie
limitată, realizat cu alge marine proaspete
culese manual de pe plajele din l’Ampolla -
Delta Ebrului, cu proprietăţi organoleptice
unice, cu accente marine. (5941)
� Firma spaniolă dorește, pentru export

în Iran, lunar, cca. 1 milion ouă și 500 to.
carne de pui întregi congelaţi, tăiaţi conform
normelor Halal. (5942)
� Compania spaniolă dorește să

achiziţ ioneze îmbrăcăminte de uz
profesional. (5946)

BOSNIA-HERTEGOVINA

� Firma si-a manifestat interesul pentru
realizarea unei legături de afaceri cu
parteneri din România, în vederea extinderii
unei afaceri locale de creștere, producţie
și export păstrăv (și derivate: ex.
icre).Compania situată în orașul Mostar
deţine deja două ferme/păstrăvării pe râurile
Neretva și Buna (râuri cu o calitate ridicată
a apei), într-o zonă comercială foarte bine
cotată din Bosnia și Herţegovina, dorind
extinderea afacerii și găsirea unui partener
care să co-finanţeze noi ferme de pește.
Se solicită expertiza care să asigure inclusiv
angajarea de fonduri UE (eventual IPA).
(5945)
CHILE

� Firma chiliană este interesată să intre
în contact cu producători români de
strunguri, freze, mașini de găurit, pliere și
alte mașini de prelucrare a metalului.
(5944)
KIRGIZSTAN

� Compania intenţionează să utilizeze
o parte dintr-un împrumut de la (EBRD)
pentru un proiect de reconstrucţie parţială
a clădirii terminalului aeroportului Manas.

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.

Proiectul are un cost total estimat de 9,87
mil EUR, și va necesita, printre altele,
achiziţionarea de bunuri, lucrari și servicii,
precum: echipamente pentru terminal:
lucrari montaj instalaţii electrice de
venti laţ ie / încălzire și sistem de
climatizare. Contractele care urmează sa
fie finanţate dintr-un împrumut de la EBRD
vor fi supuse politicilor și regulilor de achiziţii
ale acesteia și vor fi deschise pentru firmele
din orice ţară. Companiile interesate sunt
rugate să se adreseze pentru detalii și
clarificări firmei. (5937)
LIBAN

� Companie importatoare și
distribuitoare pe piaţa din Liban de
echipamente de îmbuteliere băuturi
alcoolice și răcoritoare dorește să
achiziţioneze sticle pentru îmbutelierea de
apă minerală, sucuri naturale și vin. Pentru
sticlele de apă minerală culorile vizate sunt
verde și albastru deschis. (5938)
S.U.A.

� Compania din SUA dorește să
colaboreze cu firme românești producătoare
de elemente de caroserie și piese de schimb
auto. (5943)

• • • • • Din străinătate


