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Topul Firmelor din Judeţul Maramureș
ediţia a XXIII-a

Topul Firmelor din judeţul Maramureș -
ediţia a XXIII -a s-a desfășurat în acest an în
data de 28 octombrie 2016.

În prezenţa viceprimarului desemnt pentru
primar Marinel Rob, a numeroși reprezentanţi
de instituţii deconcentrate și a premianţilor celei
de-a XXIII- a ediţii a Topului Firmelor din judeţul
Maramureș, președintele CCI Maramureș a
prezentat în cuvântul său principalele
elemente care au stat la baza elaborării
clasamentului Topului.

Topul firmelor maramureșene a fost
elaborat în baza bilanţurilor raportate de
societăţile comerciale pentru anul 2015,
primite de la MFP și ONRC prin Camera de
Comerţ și Industrie a României.

Pentru a stabili firmele de top s-au luat în
considerare datele de bilanţ contabil pentru
12215 societăţi comerciale care au depus bilanţ.

Aceste firme au fost grupate pe domenii de
activitate și clase de mărime
(microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii,
mari și foarte mari)

În funcţie de punctajul maxim rezultat
conform algoritmului stabilit în metodologie s-
au clasat primele 10 firme din care au fost
extrase locurile 1-3 care au devenit firme de Top.

Au fost stabilite 113 de firme care au ocupat
primele locuri și, cărora li s-au înmânat trofee/
plachete și diplome care confirmă locul ocupat
în Top.

Aportul acestor firme la volumul realizat pe
judeţ a fost:

- 31,53% la cifra de afaceri
- 27,4%la profitul brut
- 24,26% la numărul de salariaţi
La ediţia din acest an au fost acordate și 6

categorii de premii speciale și anume:
� Managerul anului: Vasile Godja -

Plimob SA
� Femeia manager a anului: Eugenia

Coza - Turist Șuior  SRL
� Cel mai tânăr manager al unei firme

de top: Florin Alin LAZĂR - PIG CENTER SRL
� Cel mai mare exportator din judeţul

Maramureș cu capital autohton: ARAMIS
INVEST SRL
� Investiţia anului: Universal Alloy

Corporation Europe SRL
� Premiul pentru Responsabilitate

Socială: Eaton Electro Productie SRL
Seara s-a încheiat cu Balul Laureaţilor

Topului desfășurat la Restaurantul Mara.
Vă prezentăm în continuare firmele

premiate la cea de-a XXIII- a ediţie a Topului
Firmelor din Judeţul Maramureș:

CERCETARE-DEZVOLTARE SI

HIGH-TECH
Fabricarea calculatoarelor si a

echipamentelor periferice
(CAEN 2620)

Microintreprinderi
1. LIGHT SPEED COMPUTERS SRL -
Baia Mare

Activitati de editare a altor
produse software (CAEN 5829)

Intreprinderi mijlocii
1. INDECO SOFT SRL - Baia Mare
Microintreprinderi
1. RPK SOFTWARE SRL - Baia Mare
Activitati de realizare a soft-

ului la comanda (software
orientat client) (CAEN 6201)

Microintreprinderi
1. ARHIMEDES SRL - Baia Mare
2. ASTINVEST COM SRL - Baia Mare

Alte activitati de servicii privind
tehnologia informatiei (CAEN 6209)

Intreprinderi mijlocii
1. REPKA ELECTRONICS SRL - Baia Mare

INDUSTRIE
Extractia pietrei ornamentale si a

pietrei pentru constructii, extractia
pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a

ardeziei (CAEN 0811)
Intreprinderi mici
1. STUR SRL - Baia Mare

Prelucrarea si conservarea carnii
(CAEN 1011)

Intreprinderi mari
1. SALAMANDRA PLUS SRL - Baia Sprie

Fabricarea produselor din carne
(inclusiv din carne de pasare)

(CAEN 1013)
Intreprinderi mari
1. FERMA ZOOTEHNICA SRL - Baia Mare
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Starea economiei
judeţului Maramureș

2015 - Partea I

Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, în calitatea acordată de
Legea nr. 335/2007 de organizaţie

autonomă, neguvernamentală, de
utilitate publică, apolitică, fără scop

patrimonial, non-profit, cu
personalitate juridică, creată pentru a
reprezenta, apăra și susţine interesele
membrilor săi și ale comunităţii de
afaceri în raport cu autorităţile publice și
cu organismele din ţară și din străinătate,
are obligaţia prin Lege să elaboreze,
la nivel sectorial și de ansamblu, studii și
analize economice la solicitarea celor
interesaţi, să furnizeze gratuit
autorităţilor administraţiei publice locale
sau centrale, la cerere, toate informaţiile
din domeniul de activitate, solicitate în
conformitate cu prevederile legale și să
prezinte anual  „Starea economiei
judeţului Maramureș” .

În deschiderea editorialului privind
„Starea economiei judeţului Maramureș
2015”, pentru a completa documentarea
Dvs., vom reda un extras din „Raportul
privind starea economică și  socială a
judeţului Maramureș în anul  2015”,
întocmit de Direcţia Judeţeană de
Statistică Maramureș.

Datele statistice furnizate ne
informează că judeţul Maramureș face
parte din categoria judeţelor de mărime
medie. Ocupă locurile 15, după suprafaţă,
respectiv 17, după populaţie în ierarhia
judeţelor ţării. Suprafaţa judeţului pe
forme de relief, este în proporţie de: 43%
zona muntoasă; 30% dealuri, podișuri și
piemonturi; 27% depresiuni cu lunci și
terase.

Ca mod de organizare administrativ-
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teritorială, judeţul Maramureș cuprinde: 2
municipii; 11 orașe; 63 comune; 214 sate,
din care 28 sate care aparţin de municipii,
orașe.

Fondul funciar după modul de folosinţă
este format din: suprafaţă agricolă – 48,5%
și terenuri neagricole – 51,5%.

Potrivit PIB din 2015, judeţul Maramureș
ocupă, ca volum valoric, locul 31 în ierarhia
tuturor judeţelor ţării.

În judeţul Maramureș, Produsul Intern Brut
este de 21.578,3 lei/locuitor, locul 3 în
regiunea de Nord-Vest, după judeţele Cluj și
Bihor și locul 31 la nivel naţional. Valoarea
mai redusă a indicatorului Produsul Intern
Brut per capita, la nivelul judeţului
Maramureș, se datorează realizării unor
produse cu grad mic de complexitate, cu
valoare nou creată redusă, datorită cantonării
unei mari părţi a forţei de muncă în agricultură
(35,7% din total) și a unor sectoare cu aport
mic la realizarea valorii adăugate brute, cum
ar fi: industria de prelucrare brută a lemnului,
comerţ, servicii ș.a.

Grupat pe principalele sectoare ale
economiei judeţului, produsul intern brut se
concentrează în proporţie de peste 85% în:
industrie și construcţii 33,24%; comerţ
18,48%; tranzacţii imobiliare 12,54%;
administraţie publică, apărare, asigurări
sociale, sănătate și asistenţă socială,
învăţământ 13,85%. În agricultură creșterea
PIB se poate identifica în funcţie de
rezultatele anului agricol, unde aportul poate
fi între 6 și 12%.

În anul 2015 s-au înmatriculat 1.229 firme
noi, persoane juridice, în creștere cu 2,2% și
1.401 persoane fizice, în creștere cu 0,8%;
existau 1.832 firme inactive din punct de
vedere juridic – suspendate, în insolvenţă,
dizolvate sau radiate –, în creștere cu 14%;
funcţionau 27.561 firme active din punct de
vedere juridic, în creștere cu 3%.

Resursele de muncă ale judeţului
Maramureș la 1 ianuarie 2015 erau de 299,1
mii persoane, reprezentând 56,72% din total
populaţie, din care 206,5 mii persoane
reprezintă populaţia economică activă. Dintre
aceștia: 199,4 mii persoane populaţia ocupată
(66,7%) și 7.000 șomeri (2,4%), iar restul de
31% reprezintă populaţia aflată în pregătire
profesională și alte categorii de populaţie în
vârstă de muncă.

Exporturile de mărfuri estimate în anul
2015 s-au cifrat la 1.077.682 mii euro, în
creștere cu 4,2% faţă de anul 2014.

În structura pe mărfuri a exporturilor,

ponderi mai mari au deţinut mărfuri și
produse diverse 35,7%; mașini și
echipamente 29,1%; produse din lemn 7,8%;
metale comune și articole din acestea 56,3%;
materii textile și articole din acestea 5,4%.

Importurile de mărfuri estimate în anul
2015 au însumat 788.726 mii euro, în creștere
cu 10,0% faţă de anul 2014.

În structura pe mărfuri a importurilor,
ponderi mai mari au deţinut: mașini și
echipamente 39,6%; materii textile și articole
din acestea 11,1%; materiale plastice,
cauciuc și materiale din acestea 10,2%;
metale comune și articole din acestea 9,9%;
piei crude tăbăcite și produse din acestea
6,2%. Soldul balanţei comerciale în anul 2014
a înregistrat un excedent de 322.490 mii euro.

Investiţiile realizate în anul 2015 au
însumat 10.999.395 mii lei, în creștere cu
21,2% faţă de anul 2014. În cadrul cheltuielilor
de investiţii, utilajele și mijloacele de
transport au reprezentat 68,9% din total, în
timp ce lucrările de construcţii deţineau
28,2%.

Investiţiile din sectorul majoritar privat au
totalizat 649.460 mii lei, reprezentând 59,1%
din total, în scădere faţă de anul 2014 fiind
orientate în principal spre achiziţionarea de
utilaje și mijloace de transport, acestea
reprezentând 60% din volumul de investiţii
realizat.

Valoarea lucrărilor de construcţii
realizate în anul 2015 a fost de 432.739 mii
lei, în creștere cu 26,2% faţă de anul 2014. În
anul 2015 au fost realizate lucrări de
construcţii noi în valoare de 282.046 mii lei,
reprezentând 65,2% din valoarea totală a
lucrărilor de construcţii. Din punct de vedere
al structurii lucrărilor de construcţii noi,
ponderea cea mai mare o au lucrările
executate la construcţiile inginerești (65,3%),
iar cea mai redusă la construcţiile rezidenţiale
(0,4%).

Lucrările de reparaţii capitale realizate în
anul 2015 au fost de 17.297 mii lei
reprezentând 4,0% din valoarea totală a
lucrărilor de construcţii.

Locuinţe terminate în anul 2015 s-au
ridicat la un număr de 811 locuinţe,
în scădere cu 175 locuinţe faţă de anul
2014.

În turism, capacitatea de cazare turistică
în funcţiune a structurilor de primire turistică,
în anul 2015, a fost de 1.761.994 locuri/zile,
mai mare cu 9.6% faţă de anul 2014. În anul
2015, hotelurile au deţinut cea mai mare
pondere (38,4%) în totalul capacităţii de
cazare turistică în funcţiune, fiind urmate de
pensiuni agroturistice 22,3%, pensiuni

turistice 19,5%, tabere de elevi și preșcolari
6,4%, hosteluri 3,3% și celelalte tipuri de
structuri de primire turistică cu funcţiuni de
cazare turistică 10,1%.

Suprafaţă agricolă a judeţului Maramureș
este de 305,5 mii ha și are următoarea
structura: fâneţe – 121,02 mii ha (39,6%),
pășuni – 96,9 mii ha (31,7%), teren arabil –
81,03 mii ha (26,52%), livezi – 6,33 mii ha
(2,07%), vii – 0,24 mii ha.

În funcţie de valoarea producţiei
vegetale, judeţul Maramureș ocupă  al 34-
lea loc în ţară, în ordine descrescătoare,
cunoscut fiind că zona de deal-munte este
dominantă, cu posibilităţi limitate de
dezvoltare.

Puţinătatea terenului arabil ne face
dependenţi în aprovizionarea cu cereale,
legume, plante tehnice și furajere. Pe o
gospodărie revine în medie 0,50 hectare
arabil, iar pe o persoană 0,15 hectare. În
zonele de munte, de exemplu în Maramureșul
istoric și Ţara Lăpușului, suprafeţele sunt mult
mai reduse.

Constatăm o creștere a suprafeţelor de
livezi cu aproximativ 40 de ha, în defavoarea
suprafeţelor arabile, iar restul suprafeţele
au suportat modificări nesemnificative.

*
* *

În baza prevederilor și obligaţiilor rezultate
din Lege și din Statutul nostru, ne aflăm la
cea de-a IX-a ediţie a Raportului „Starea
economiei judeţului Maramureș”, care
constituie oglinda dezvoltării economiei reale,
elaborată în baza bilanţurilor de venituri și
cheltuieli, de profit sau de pierderi
înregistrate și raportate de firme pentru anul
2015 și primite oficial de la Camera de
Comerţ și Industrie a României. Ea reprezintă
o sinteză a principalilor indicatori economici
înregistraţi și raportaţi din economia reală.

În analiza efectuată nu au fost cuprinse:
- Societăţile bancare, de creditare,

asigurare-reasigurare, intermedieri
financiare și de investiţii financiare;

- Comerţul retail: hiper și super-
marketurile și alte companii care raportează
numai la nivel naţional;

- Persoane Fizice Autorizate,
Întreprinderi Individuale, Întreprinderi
Familiale.

În vederea redării unei imagini complete și
reale a mediului economic, s-au luat în
considerare indicatorii reprezentativi și
specifici unei astfel de analize exprimate în

Continuare în pag. a  3-a
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lei - moneda naţională. Pentru analiza
desfășurată am grupat firmele după:

- numărul de firme cu activitate
confirmată în bilanţurile de venituri și
cheltuieli

- cifra de afaceri, profitul brut, pierderi
brute, număr de salariaţi, productivitatea
muncii;

- domeniile de activitate care acoperă
principalele sectoare ale economiei:
cercetare, dezvoltare, high-tech; industrie;
agricultură, silvicultură și pescuit; construcţii;
servicii; transporturi; turism și comerţ;

- structura organizaţională a societăţilor
comerciale: microîntreprinderi, întreprinderi
mici și mijlocii, întreprinderi mari și
întreprinderi foarte mari.

Pentru a da posibilitatea cititorilor noștri
de a cunoaște starea economiei judeţului,
am extras din lucrarea „Starea economiei

judeţului Maramureș 2015” indicatorii
judeţului desfășuraţi la nivel de localitate –
municipiu, orașe și comune.

Materialul analizează in extenso situaţia
stării economiei judeţului în dinamica
evoluţiei/involuţiei principalilor indicatori
comparativ cu anii anteriori.

La 31.12.2015, la ORC Maramureș, erau
înmatriculate 19.457 de persoane juridice.
Analiza principalilor indicatori economico-
financiari s-a efectuat numai pentru 12.215
de firme, reprezentând 62,28% din cele
înregistrate la ORC Maramureș, care au
depus și înregistrat bilanţurile contabile la
31 decembrie 2015, dar dintre acestea,
numai 74% au raportat realizări cu cifră de
afaceri, restul figurează fără să înregistreze
cifră de afaceri! Surprizele analiștilor
continuă! Din firmele care au realizat cifră
de afaceri, 1.694 de firme au realizat-o fără
salariaţi angajaţi.

Un fapt pozitiv este: bilanţurile anului
financiar 2015 confirmă un trend crescător
al economiei judeţului, comparativ cu anii
trecuţi, manifestat de creșterea cifrei de
afaceri la 13.893 mil. de lei, mai mare
cu 7,64%, cu un plus de cca 1 mld. de lei faţă
de anul trecut. Această creștere substanţială
a avut o influenţă pozitivă și asupra
profitului brut, care a crescut la 1 mld.
de lei, faţă de anul trecut cu 24,44% mai
mare. Productivitatea muncii, factor
decisiv într-o creștere stabilă și eficientă în
economie, a fost de 182,65 mii de lei/
salariat, mai mare cu 3,3% faţă de anul
2014. Toţi acești indicatori economico-
financiari au fost realizaţi de cei peste 76
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de mii de salariaţi, mai mult cu peste trei
mii de persoane faţă de anul de bază.

Dar, parte negativă a succesului a fost că
3.832 de firme au înregistrat pierderi brute
de 285 mil. de lei, dar în scădere cu 13%
faţă de anul 2014.

Adâncim analiza principalilor indicatori și,
pentru a afla cine sunt „autorii” acestor
rezultate pozitive și locul unde au fost ele
realizate, trebuie să analizăm firmelor
maramureșene grupate:

- pe clase de mărime:
microîntreprinderi, întreprinderi mici,
întreprinderi mijlocii, întreprinderi mari și
întreprinderi foarte mari;

- pe domenii de activitate:
cercetare, dezvoltare, high-tech; industrie;
agricultură, silvicultură și pescuit; construcţii;
servicii; transporturi; turism și comerţ;

Firmele grupate pe clasă de mărime
care participă la analiză, sunt: 10.917
microîntreprinderi; 1.113 întreprinderi mici;
155 întreprinderi mijlocii, care împreună
reprezintă peste 99% din totalul firmelor care
au depus bilanţ contabil. Acestea au adus la
nivelul judeţului un aport de 9,7 mld. de lei la
cifra de afaceri, reprezentând 70% din
rezultatele judeţului, faţă de restul aportului
de 30% adus de întreprinderile mari și
întreprinderile foarte mari, care au realizat
împreună o cifră de afaceri în jur de 4 mld. de
lei.

Ca efect de lanţ trofic economico-financiar,
toţi ceilalţi indicatori care se nasc din cifra
de afaceri raportată, s-au aliniat acesteia.
Astfel, profitul brut al microîntreprinderilor
și al IMM, a fost de 782 mil. de lei și a
reprezentat 77% din totalul judeţului.
Diferenţa a fost realizată de întreprinderile
mari și foarte mari.

Numărul de salariaţi a cunoscut o creștere
proporţională, astfel, că în microîntreprinderi
și IMM a atins nivelul de 55.150, reprezentând
72% din salariaţii la nivelul judeţului, faţă de
restul de 28% în întreprinderile mari și foarte
mari.

Productivitatea muncii a cunoscut o
creștere semnificativă la prima categorie –
micorîntreprinderi și IMM – înregistrând
176,37 mii lei/salariat, în timp ce a doua
categorie – întreprinderi mari și foarte mari
– a avut o productivitate a muncii de 203,57
mii lei/salariat.

Subliniem faptul că nivelul productivităţii
muncii confirmă creșterea sănătoasă a tuturor
indicatorilor economico-financiari din firmele
maramureșene, determinate de gradul
profesional tehnic și tehnologic ridicat al

forţei de muncă și al produselor sau serviciilor
oferite pieţei interne și externe.

Rezultatele de mai sus confirmă că,
definiţia dată de Uniunea Europeană: „IMM

reprezintă coloana vertebrală a economiei

unei ţări” este valabilă și în cazul judeţului
nostru.

Referitor la pierderile brute raportate,
prima grupă deţine majoritatea, adică 281
mil. de lei – 99% din totalul judeţului,
întreprinderile mari înregistrând 1% din
pierderile judeţului, iar întreprinderile foarte
mari nu au avut pierderi. Există o explicaţie
logică: consumurile de materii prime,
materiale, utilităţi și resurse umane au fost
bine dimensionate din punct de vedere tehnic
și tehnologic, la valori realiste și controlate,
astfel încât raportul dintre cheltuieli și profit
să fie cât mai concludent. În cazul firmelor
din prima grupă administrarea și contolul
costurilor scapă de sub control.

În ordinea descrescătoare a principalilor
indicatori, se constată aportul adus de fiecare
tip de grupare a firmelor (microîntreprinderi,
IMM, întreprinderi mari și întreprinderi foarte
mari) la realizările judeţului, astfel:

- la cifra de afaceri :  locul I
întreprinderile mici (29% la nivel de judeţ);
locul al II-lea microîntreprinderile (21%);
locul al III-lea întreprinderile mijlocii (20%);
locul al IV-lea întreprinderile foarte mari
(17%), iar locul al V-lea întreprinderile mari
(13%);

- la profitul brut: locul I
microîntreprinderile (31%); locul al II-lea
întreprinderile mici (26%); locul al III-lea
întreprinderile mijlocii (21%); locul al IV-lea
întreprinderile mari (11%), iar locul al V-lea
întreprinderile foarte mari (11%);

- la pierderile brute: cele mai mari
au fost înregistrate în microîntreprinderi
(59%), urmate de întreprinderile mici (36%),
întreprinderile mijlocii (4%); întreprinderile
mari (1%), iar întreprinderile foarte mari nu
au înregistrat pierderi;

- la numărul de salariaţi: locul I
întreprinderile mici (28%); locul al II-lea
microîntreprinderile (24%); locul al III-lea
întreprinderile mijlocii (20%); locul al IV-lea
întreprinderile mari (15%), iar locul al V-lea
întreprinderile foarte mari (12%);

- la productivitatea muncii: locul I
întreprinderile foarte mari; locul al II-lea
întreprinderile mici; locul al III-lea
întreprinderile mijlocii; locul al IV-lea
întreprinderile mari, iar locul al V-lea
microîntreprinderile.

(Continuare în numărul următor)
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Fabricarea produselor lactate si a
branzeturilor (CAEN 1051)

Intreprinderi mijlocii
1. ROXAR PROD-COM SRL - Cernesti
Intreprinderi mici
1. OBLAZA SRL - Bârsana
Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor
si a produselor proaspete de patiserie

(CAEN 1071)
Intreprinderi mijlocii
1. BIZO TRADE SRL - Baia Mare
Intreprinderi mici
1. ANDANA PAN SRL - Baia Mare

Distilarea, rafinarea si mixarea
bauturilor alcoolice (CAEN 1101)

Microintreprinderi
1. DISTILERIA VOICA SRL - Chechis

Fabricarea de articole confectionate
din textile (cu exceptia imbracamintei

si lenjeriei de corp) (CAEN 1392)
Intreprinderi mari
1. VALMEDY PROD SRL - Sighetu Marmatiei

Fabricarea de articole de
imbracaminte pentru lucru (CAEN 1412)

Intreprinderi mici
1. ITDOR COMPANY SRL - Baia Mare

Fabricarea altor articole de
imbracaminte (exclusiv lenjeria de

corp) (CAEN 1413)
Intreprinderi mari
1. STIL AURA SRL - Baia Mare
Intreprinderi mijlocii
1. CONFSTAR SA - Baia Mare
Fabricarea altor articole de imbracaminte

si accesorii n.c.a. (CAEN 1419)
Intreprinderi mijlocii
1. RACIDO PROD COM SRL - Baia Mare
Taierea si rindeluirea lemnului (CAEN 1610)
Intreprinderi mijlocii
1. DENCOVA SRL - Bistra
Intreprinderi mici
1. MAGILS-Z.V. SRL - Iadara
Fabricarea hartiei si cartonului ondulat

si a ambalajelor din hartie si carton
(CAEN 1721)

Intreprinderi mici
1. CARTOMET SRL - Baia Mare
Alte activitati de tiparire n.c.a. (CAEN 1812)

Intreprinderi mici
1. CECONII SRL - Recea
Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii
tipografice si masticurilor (CAEN 2030)

Microintreprinderi
1. POLICHIM SRL - Sasar, com. Recea
Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

(CAEN 2059)
Intreprinderi mijlocii
1. 4 BRANDS SRL - Baia Mare
Fabricarea produselor farmaceutice de

baza (CAEN 2110)
Intreprinderi mijlocii
1. AC HELCOR SRL - Baia Mare
Fabricarea articolelor din cauciuc (CAEN

2219)
Intreprinderi mari
1. OPTIBELT POWER
TRANSMISSION SRL -
Tautii-Magheraus

Fabricarea
produselor din beton

pentru constructii
(CAEN 2361)

Intreprinderi mici
1. FORTE GRUP SRL -
Baia Mare
Taierea, fasonarea si

finisarea pietrei
(CAEN 2370)

Intreprinderi mici
1. CMC MONUMENTAL SRL - Carbunari

Metalurgia aluminiului (CAEN 2442)
Intreprinderi mari
1. UNIVERSAL ALLOY CORPORATION
EUROPE SRL - Dumbravita

Fabricarea de constructii metalice si
parti componente ale structurilor

metalice (CAEN 2511)
Intreprinderi mari
1. RAMIRA SA - Baia Mare
Intreprinderi mijlocii
1. COMERPAN SRL - Sighetu Marmatiei
Microintreprinderi
1. ALCOMET SRL - Baia Mare

Fabricarea articolelor din
fire metalice; fabricarea de
lanturi si arcuri (CAEN 2593)

Microintreprinderi
1. FAGET SUD SRL - Sighetu
Marmatiei

Fabricarea de suruburi,
buloane si alte articole

filetate; fabricarea de nituri
si saibe (CAEN 2594)

Intreprinderi mijlocii
1. MECANICA-SIGHETU SA -
Sighetu Marmatiei

Fabricarea de instrumente si
dispozitive pentru masura, verificare,

control, navigatie (CAEN 2651)
Intreprinderi mici
1. PRIMATECH SRL - Baia Mare
Fabricarea aparatelor de distributie si

control a electricitatii (CAEN 2712)
Intreprinderi foarte mari

Topul Firmelor din Judeţul Maramureș
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1. EATON ELECTRO PRODUCTIE SRL - Sarbi
Intreprinderi mari
1. ELECTRO SISTEM SRL - Baia Mare
Fabricarea altor echipamente electrice

(CAEN 2790)
Intreprinderi mari
1. WEIDMÜLLER INTERFACE ROMANIA SRL
- Tautii-Magheraus
Intreprinderi mijlocii
1. 4 K SERVICES SRL - Baia Mare

Fabricarea altor masini si utilaje de
utilizare generala n.c.a. (CAEN 2829)

Intreprinderi mijlocii
1. ADISS SA - Tautii-Magheraus
Fabricarea de saltele si somiere (CAEN

3103)
Intreprinderi foarte mari
1. ITALSOFA ROMANIA SRL - Baia Mare
Fabricarea de mobila n.c.a. (CAEN 3109)

Intreprinderi foarte mari
1. ARAMIS INVEST SRL - Baia Mare
2. PLIMOB SA - Sighetu Marmatiei
Intreprinderi mari
1. TAPARO SA - Borcut
Intreprinderi mijlocii
1. LAGUNA SERV SRL - Sighetu Marmatiei
2. VIRSTEANA SERV SRL - Sighetu Marmatiei
Intreprinderi mici
1. GHISE DESIGN SRL - Recea

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

PESCUIT
Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi,

capsunilor, nuciferilor si a altor pomi
fructiferi (CAEN 0125)

Microintreprinderi
1. VOLS BLUEBERRIES SRL - Baia Mare

Cresterea porcinelor (CAEN 0146)
Microintreprinderi
1. PIG CENTER SRL - Miresu Mare

Colectarea produselor forestiere
nelemnoase din flora spontana (CAEN

0230)
Microintreprinderi
1. FOREST TIM-TOM SRL - Salistea de Sus

CONSTRUCTII

Lucrari de constructii a cladirilor
rezidentiale si nerezidentiale (CAEN

4120)
Intreprinderi mijlocii
1. TAFFO SRL - Baia Mare
2. INTREPRINDERE MONTAJ-INSTALATII SA
- Mocira
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3. FLAMGARD IMPEX SRL - Recea
Intreprinderi mici
1. QUALITY CONSTRUCT SRL - Tamaia
Microintreprinderi
1. SIMCAROM SRL - Sighetu Marmatiei

Lucrari de constructii a drumurilor si
autostrazilor (CAEN 4211)

Intreprinderi mijlocii
1. DRUSALCONSTRUCT SA - Baia Mare
2. DRUMURI-PODURI MARAMURES SA -
Baia Mare
2. INTRACOM SA - Baia Mare
3. CONSTRUROM SA - Baia Mare
Intreprinderi mici
1. RIMPEX GROUP SRL - Baia Mare
Lucrari de instalatii electrice (CAEN 4321)
Intreprinderi mici
1. ELECTROCENTER DUE SRL - Baia Mare
Microintreprinderi
1. PRO AMIRALIA SRL - Baia Mare

Lucrari de instalatii sanitare, de
incalzire si de aer conditionat (CAEN

4322)
Intreprinderi mijlocii
1. ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII SA -
Baia Mare
2. ALAVAL PROD COM SRL - Dumbravita
SERVICII
Repararea echipamentelor electronice

si optice (CAEN 3313)
Intreprinderi mici
1. ELMED SRL - Baia Mare

Captarea, tratarea si distributia apei
(CAEN 3600)

Intreprinderi mari
1. VITAL SA - Baia Mare

Colectarea deseurilor nepericuloase
(CAEN 3811)

Intreprinderi mijlocii
1. DRUSAL SA - Baia Mare

Recuperarea materialelor reciclabile
sortate (CAEN 3832)

Intreprinderi mici
1. CALEX SRL - Satu Nou de Jos

Dezvoltare (promovare) imobiliara
(CAEN 4110)

Intreprinderi mici
1. HOFER-H.I. SRL - Baia Mare

Transporturi urbane, suburbane si
metropolitane de calatori (CAEN 4931)

Intreprinderi mari
1. URBIS SA - Baia Mare

Transporturi rutiere de marfuri (CAEN
4941)

Intreprinderi mijlocii
1. HAGERO SRL - Sarbi
Intreprinderi mici

1. RENAROM TRANS SRL - Baia
Mare

Alte activitati anexe
transporturilor (CAEN 5229)

Microintreprinderi
1. MARASPED INTERTRANS SRL
- Baia Mare

Agentii imobiliare (CAEN
6831)

Microintreprinderi
1. JAKA SERV SRL - Baia Mare

Activitati de inginerie si
consultanta tehnica legate

de acestea (CAEN 7112)
Intreprinderi mici
1. ESCALIA CRAUS SA - Baia Mare
1. CUBICON INVEST SRL - Baia Mare
2. TECHNOCAD SA - Baia Mare
3. EPUROM SA - Baia Mare
Activitati ale agentiilor de publicitate

(CAEN 7311)
Microintreprinderi
1. INSIDE MEDIA SRL - Baia Mare
2. DIVAS SRL - Baia Mare
2. ELSYLINE SRL - Baia Mare
3. ATELIER-PIN SRL - Baia Mare

Servicii de reprezentare media (CAEN
7312)

Microintreprinderi
1. SOCIAL MEDIA PROMOTIONS SRL - Baia
Mare

Activitati generale de curatenie a
cladirilor (CAEN 8121)

Intreprinderi mijlocii
1. HOUSE KEEPING CLEAN SRL - Baia Mare
Scoli de conducere (pilotaj) (CAEN 8553)

Microintreprinderi
1. AUTO-TICU SRL - Baia Mare

Activitati de asistenta spitaliceasca
(CAEN 8610)

Microintreprinderi
1. CLINICA SFÂNTA MARIA SRL - Baia Mare
Alte activitati referitoare la sanatatea

umana (CAEN 8690)
Microintreprinderi
1. R.M.N CASA RUSU SRL - Baia Mare

Repararea calculatoarelor si a
echipamentelor periferice (CAEN 9511)

Intreprinderi mici
1. GO SERV SRL - Baia Mare

COMERT SI TURISM
Comert cu amanuntul de piese si

accesorii pentru autovehicule (CAEN
4532)

Intreprinderi mici
1. ADETRANS SRL - Sighetu Marmatiei
2. AN-MAR IMPEX SRL - Satu Nou de Jos
Microintreprinderi
1. M.S.I.GUTAIUL GRUP SRL - Baia Mare

Topul Firmelor din Judeţul Maramureș
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Intermedieri in comertul cu produse
diverse (CAEN 4619)

Microintreprinderi
1. INTER FORESTA SRL - Baia Mare

Comert cu ridicata cu cafea, ceai,
cacao si condimente (CAEN 4637)

Microintreprinderi
1. SICHER IMPEX SRL - Baia Mare

Comert cu ridicata nespecializat de
produse alimentare, bauturi si tutun

(CAEN 4639)
Intreprinderi mici
1. NUTAL IMPEX SRL - Baia Mare

Comert cu ridicata al produselor
farmaceutice (CAEN 4646)

Intreprinderi mijlocii
1. MARAVET SA - Baia Mare
Comert cu ridicata al altor bunuri de uz

gospodaresc (CAEN 4649)
Microintreprinderi
1. OFFICE CENTER SRL - Recea

Comert cu ridicata al calculatoarelor,
echipamentelor periferice si software-

ului (CAEN 4651)
Microintreprinderi
1. ONE-IT SRL - Baia Mare

Comert cu ridicata al altor masini si
echipamente (CAEN 4669)

Intreprinderi mici
1. B&K ELECTRO SYSTEM SRL - Baia Mare

Comert cu ridicata al materialului
lemnos si a materialelor de constructii
si echipamentelor sanitare (CAEN 4673)

Intreprinderi mici
1. CORAMET IMPORT-EXPORT SRL - Baia
Mare

Comert cu ridicata nespecializat (CAEN
4690)

Intreprinderi mici
1. MEDIAPRESS SRL - Baia Mare
2. PIN PLUS PIN SRL - Baia Mare
3. CIRUELAS COM SRL - Berinta

Comert cu amanuntul in magazine
nespecializate, cu vanzare

predominanta de produse alimentare,
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bauturi si tutun (CAEN 4711)
Intreprinderi mijlocii
1. ABA - FLOR PROD COM SRL - Baia
Mare

Comert cu amanuntul al
calculatoarelor, unitatilor

periferice si software-ului in
magazine specializate (CAEN 4741)

Microintreprinderi
1. REAL INFO SRL - Baia Mare
2. VLAROX FISCAL SRL - Baia Mare

Comert cu amanuntul al mobilei, al
articolelor de iluminat si al articolelor

de uz casnic n.c.a., in magazine
specializate (CAEN 4759)

Intreprinderi mici
1. ELECTROCENTER SRL - Baia Mare

Comert cu amanuntul al cartilor, in
magazine specializate (CAEN 4761)

Intreprinderi mici
1. MARA-LIBRIS SA - Baia Mare

Comert cu amanuntul al produselor
cosmetice si de parfumerie, in

magazine specializate (CAEN 4775)
Intreprinderi mici

1. WIGMOND SRL - Baia Mare
Comert cu amanuntul al altor

bunuri noi, in magazine
specializate (CAEN 4778)

Microintreprinderi

1. ATENA-LUX SRL - Baia Mare
Hoteluri si alte facilitati de cazare

similare (CAEN 5510)
Intreprinderi mijlocii

1. TURIST SUIOR SRL - Baia Sprie
Facilitati de cazare pentru

vacante si perioade de scurta
durata (CAEN 5520)

Microintreprinderi
1. EXPRES LA PALAGUTA SRL - Baia Mare

Activitati ale tur-operatorilor (CAEN
7912)

Microintreprinderi
1. SFARA TOURS BAIA MARE SRL - Baia Mare

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș are
deosebita plăcere de a vă anunţa organizarea celei de-a XIV-
a ediţii a manifestării știinţifice și expoziţionale medicale
MaraMedica, specializată în:

aparate și instrumentar medical, echipamente și instrumentar
stomatologic, diagnostic si terapie, echipamente si
instrumentar chirurgical, echipamente si dotări pentru spitale,
articole de unica folosinţa, medicina de recuperare,
ortopedie, echipamente și instrumentar oftalmologic,
medicamente produse farmaceutice, farmacia verde, servicii medicale în clinici și spitale, ș.a.

care se va desfășura în perioada 23 - 25 februarie 2017 la Centrul de Instruire și Marketing al
Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș din Baia Mare, Aleea Expoziţiei nr. 5.

Suprafaţa expoziţională este limitată!

Nu pierdeţi ocazia să vă rezervaţi din timp standul
expoziţional!

Toţi cei interesaţi să participe cu stand la MaraMedica
2017 pot obţine informaţii suplimentare la telefon 0262-
221510, fax 0262-225794, e-mail cci_mm@ccimm.ro,
www.ccimm.ro,       MaraMedica, persoană de contact Adrian
NICOLAESCU.

INVITAŢIE
la manifestarea știinţifică și

expoziţională  medicală
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

“INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ȘI

SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ”

Curs CONTABIL

În perioada 06 – 26 octombrie 2016, Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș a organizat o nouă serie de curs pentru
ocupaţia “INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ȘI SĂNĂTĂŢII ÎN
MUNCĂ” (COD COR 325723), cu o durată de 80 de ore.

Acest curs se adresează atât angajatorilor (administratorilor)
cât și lucrătorilor desemnaţi cu răspunderi specifice în domeniul
securităţii și sănătăţii în muncă.

Cursul a fost organizat la sediul CCI Maramureș, de luni până
joi, începând cu ora 16:00 și susţinute de către formatori autorizaţi
de Ministerul Muncii, specialiști în domeniul securităţii și sănătăţii
în muncă, inspectori în cadrul corpului de control al Inspectoratului
Teritorial de Muncă Maramureș. La curs au participat un număr de
17 persoane, din diverse domenii de activitate.

În data de 27 octombrie 2016 a fost organizat examenul

final al cursului, în urma căruia absolvenţii vor primi certificate
de absolvire cu recunoaștere naţională și vor fi capabili: *Să
realizeze activităţi de prevenire și protecţie; *Să realizeze
semnalizări de securitate și/sau de sănătate la locurile de
muncă; *Să instruiască lucrătorii în domeniul securităţii și
sănătăţii în muncă; *Să informeze lucrătorii în domeniul
securităţii și sănătăţii în muncă; *Să stabilească mijloacele
materiale și tehnice necesare sănătăţii în muncă; *Să prevină
accidentele de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale; *Să
participe la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate
temporară de muncă; *Să verifice respectarea prevederilor
legale în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă; *Să
monitorizeze activităţile de evacuare și intervenţie în situaţii
de urgenţă.

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

În data de 10 octombrie 2016 s-a
încheiat o nouă serie de curs pentru
ocupaţia “CONTABIL” COD COR: 331302,
curs organizat de către Camera de Comerţ
și Industrie Maramureș în perioada 19.09-

10.10.2016.
Acest curs este adresat administratorilor

întreprinderilor mici și mijlocii, titularilor
de PFA, II sau IF, angajaţilor operatorilor
economici care doresc să se iniţieze sau
să-și perfecţioneze cunoștinţele în domeniul
contabil i tăţi i , astfel la invitaţia CCI
Maramureș au răspuns un număr de 13
persoane.

Tematica abordată în cadrul acestui curs
este:  *Contabil i tatea societăţi lor

comerciale - aspecte generale. Documente

de evienţă contabilă – întocmirea,

completarea și înregistrarea documentelor

primare; *Conţinutul economic și funcţia

contabilă a conturilor; *Registrele contabile

– completare, analiză și interpretare;

*Balanţa de verif icare – intocmire,

conţinutul și funcţiile acesteia; *Evaluarea

patrimonială – obiectivul și

principiile evaluării; Bilanţul

contabil – conţinutul economic

și juridic; *Întocmirea și

transmiterea documentelor

specif ice; *Uti l izarea

calculatorului și a progamelor

informatice specializate în

domeniul contabilităţii.

În urma examenului,
absolvenţi i  au obţinut
următoarele competenţe:
* În tocmi rea /comple ta rea

documentelor primare;

*Contarea operaţiunilor

patrimoniale; *Efectuarea de calcule

specif ice; *Completarea registrelor

contabile; *Întocmirea balanţei de

verificare; *Evaluarea patrimonială;

*Întocmirea bilanţului contabil;

*Transmiterea documentelor specifice.

La invitaţia Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș, în luna octombrie la noul sediu al CCI Maramureș, a
avut loc o întâlnire protocolară a conducerii instituţiei cu Dl. Sebastian Lupuţ - Prefectul Judeţului Maramureș.

În cadrul întâlnirii s-au abordat probleme legate de
activitatea economică a judeţului Maramureș, precum și
aspecte legate de colaborarea celor două intituţii în
vederea înbunătăţirii climatului economic la nivelul judeţului
Maramureș.

Domnul prefect a fost informat asupra modului de
organizare al CCI Maramureș (lege, statut), asupra
principalelor activităţi defășurate de CCI Maramureș,
asupra relaţiilor externe ale instituţiei și i-a fost prezentat
Centrul de Afaceri Hermes Contact. La finalul întânirii dl.
Marcaș i-a înmânat cu dedicaţie, domnului Prefect cărţile
legate de istoria Camerelor de Comerţ și Industrie din
România al cărui autor este.

Vizita Prefectului Judeţului Maramureș
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Cafeneaua Oamenilor de Afaceri

În ziua de 06 octombrie 2016,
Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, în colaborare cu Agenţia
de Dezvoltare Regională Nord-Vest
punct de contact Enterprise Europe
Network , a organizat Cafeneaua
Oamenilor de Afaceri având ca temă
de dezbatere „Oportunităţi de
colaborare - Cluster de Industrii
Creative Transilvania”, în cadrul
căruia au fost prezentate iniţiativele existente în domeniu, infrastructuri
locale de sprijin pentru dezvoltarea acestui sector, proiecte în implementare
precum și oportunităţi de colaborare și finanţare destinate sectorului.

În deschiderea evenimentului dna Maria Morcovescu a prezentat pe scurt
proiectul în domeniul industriilor creative implementat de CCI Maramureș
- DECC – Supporting the development of the economy of
culture and creativity in the cross-border region Hungary-
Romania-Ukraine (HUSKROUA/1001/058).

Evenimentul a continuat cu prezentările făcute de către experţii ADR
Nord-Vest punct de contact Enterprise Europe Network. Astfel, dna Lazarciuc

„Oportunităţi de colaborare –
Cluster de Industrii Creative Transilvania”

Lenuţa a prezentat tema „Sectorul industriilor creative, domeniu relevant
în dezvoltarea economică” și Centru Regional de Industrii Creative, dna
Ioana PAVEL – „BISNet Transylvania - Reţea suport pentru Afaceri & Inovare
în Transilvania”, iar dna Ioana Dragoș „Oportunităţi de colaborare și de
finanţare pentru sectorul creativ din Enterprise Europe Network”.

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

La eveniment, care a avut loc la Centrul de Instruire și Marketing al CCI
Maramureș, au fost prezenţi 31 de participanţi.

Organizaţiile (firme, instituţii, ONG-uri)
care au implementat sau vor să
implementeze unul sau mai multe sisteme
de management (calitate, mediu etc.),
au obligaţia să “efectueze audituri interne
la intervale planificate” (cerinţa
standardului ISO 9001, cap. 9.2.1).

Pentru a veni în sprijinul acestor
organizaţii, Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș în cadrul
Academiei de Management pentru IMM,
în colaborare cu Academia TÜV
Rheinland România, a organizat în
perioada 26-29 septembrie 2016
urmatoarele cursuri:
� Auditor intern pentru sisteme de

management ai calitatii (conform ISO
19011 și ISO 9001)
� Auditori interni pentru sisteme de

management de mediu (conform ISO
19011 și ISO 14001)

În prima zi de curs s-a prezentat standardul SR
EN ISO 14001:2005: Conceptele de bază ale
sistemelor de management de mediu (SMM);
Prezentarea standardului SR EN ISO 14001:2015 -
Cerinţe generale, Politica, Planificare;
Implementare și operare; Studii de caz.

În a doua zi s-a prezentat standardul SR EN

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

Cursuri - Auditor intern pentru sisteme de management

ISO 9001:2008: Noţiuni generale,
terminologie, principii; Prezentarea
standardului SR EN ISO 9001:2015 - Sistem de
management al calitatii, Responsabilitatea
managementului; Managementul resurselor,
Realizarea produsului; Realizarea produsului,
Masurare, analiza și imbunatatire; Studii de caz.

A treia zi și a patra zi au fost dedicate
standardului SR EN ISO 19011:2011: Prezentarea
standardului SR EN ISO 19011:2011 - Introducere,
principii; Programul de audit; Activităţi de audit;
Studii de caz; Documentele auditului. În ultima
parte a zilei a avut loc pregatirea pentru examen,

Examinare (test grilă) și, în final, Evaluarea
cursului. Discuţii.

Modalitatea aceasta de organizare a
permis o mai mare flexibilitate pentru
participanţi de a urma un modul sau mai
multe funcţie de interesul/nevoia de
instruire a acestora. Au participat la acest
curs 20 persoane din cadrul firmelor: VITAL
SA; DRUSALCONSTRUCT SA; ARAMIS
INVEST SRL; PLIMOB SA; ADISS SA; OPTIBELT
POWER TRANSMISION SRL; IMA.RO SRL și
din cadrul PENITENCIARULUI Baia Mare.
Toţi participanţii au obţinut punctajul
necesar obţinerii certificatului emis de TÜV
Rheinland România.

Cursul de Auditori interni pentru
sisteme de management al securitatii și
sanatatii ocupationale (conform ISO
19011 și OHSAS 18001) a fost oferit și în
această sesiune dar interesul a fost scăzut.

I n f o r m a ţ i i
suplimentare
la sediul CCI
Maramureș,

bd. Unirii nr. 16, parter, cam. 6, tel. 0262-
221510, 0362-405303, fax 0262-225794,
www.ccimm.ro, e-mail cci_mm@ccimm.ro,
persoană de contact Mihail MĂRĂȘESCU.
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� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2336 din 29 Septembrie 2016. 2336 din 29 Septembrie 2016. 2336 din 29 Septembrie 2016. 2336 din 29 Septembrie 2016. 2336 din 29 Septembrie 2016
emis de Ministerul Finanţelor Publice Ministerul Finanţelor Publice Ministerul Finanţelor Publice Ministerul Finanţelor Publice Ministerul Finanţelor Publice
privind prospectele de emisiune a
certificatelor de trezorerie cu discont și a
obligaţiunilor de stat de tip benchmark
aferente lunii octombrie 2016. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0772. 0772. 0772. 0772. 0772
din 2016)din 2016)din 2016)din 2016)din 2016)
� LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 169 din 30 Septembrie 2016. 169 din 30 Septembrie 2016. 169 din 30 Septembrie 2016. 169 din 30 Septembrie 2016. 169 din 30 Septembrie 2016

pentru modificarea și completarea Legii nr.
248/2005 privind regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr.....
0772 din 2016)0772 din 2016)0772 din 2016)0772 din 2016)0772 din 2016)
� Ordonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nr. 60 din 28. 60 din 28. 60 din 28. 60 din 28. 60 din 28

Septembrie 2016Septembrie 2016Septembrie 2016Septembrie 2016Septembrie 2016 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru șomaj și
stimularea ocupării forţei de muncă. (MO(MO(MO(MO(MO
nrnrnrnrnr. 0773 din 2016). 0773 din 2016). 0773 din 2016). 0773 din 2016). 0773 din 2016)
� Hotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nr. 666 din 14 Septembrie. 666 din 14 Septembrie. 666 din 14 Septembrie. 666 din 14 Septembrie. 666 din 14 Septembrie

2016 2016 2016 2016 2016 pentru aprobarea documentului
strategic Master Planul General de
Transport al României. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0778 din. 0778 din. 0778 din. 0778 din. 0778 din
2016)2016)2016)2016)2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 1027 din 19 Septembrie 2016. 1027 din 19 Septembrie 2016. 1027 din 19 Septembrie 2016. 1027 din 19 Septembrie 2016. 1027 din 19 Septembrie 2016

emis de Ministerul Economiei, Comerţului Ministerul Economiei, Comerţului Ministerul Economiei, Comerţului Ministerul Economiei, Comerţului Ministerul Economiei, Comerţului
și Relaţiilor cu Mediul de Afaceri și Relaţiilor cu Mediul de Afaceri și Relaţiilor cu Mediul de Afaceri și Relaţiilor cu Mediul de Afaceri și Relaţiilor cu Mediul de Afaceri  privind
aprobarea Procedurii de implementare a
schemei de ajutor de minimis prevăzute în
cadrul Programului naţional multianual
pentru susţinerea meșteșugurilor și
artizanatului. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0783 din 2016). 0783 din 2016). 0783 din 2016). 0783 din 2016). 0783 din 2016)
� HG nrHG nrHG nrHG nrHG nr. 719 din 28 Septembrie 2016. 719 din 28 Septembrie 2016. 719 din 28 Septembrie 2016. 719 din 28 Septembrie 2016. 719 din 28 Septembrie 2016

pentru aprobarea Programului „Construcţia
de locuinţe de serviciu“.(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0786 din. 0786 din. 0786 din. 0786 din. 0786 din
2016)2016)2016)2016)2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 1123 din. 1123 din. 1123 din. 1123 din. 1123 din 12 Octombrie 201612 Octombrie 201612 Octombrie 201612 Octombrie 201612 Octombrie 2016

emis de Ministerul Sănătăţiiemis de Ministerul Sănătăţiiemis de Ministerul Sănătăţiiemis de Ministerul Sănătăţiiemis de Ministerul Sănătăţii pentru
aprobarea datelor, informaţiilor și
procedurilor operaţionale necesare utilizării
și funcţionării dosarului electronic de
sănătate (DES) al pacientului. MO nrnrnrnrnr. 0806. 0806. 0806. 0806. 0806
din 20162016201620162016
� LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 172 din 07 Octombrie 2016. 172 din 07 Octombrie 2016. 172 din 07 Octombrie 2016. 172 din 07 Octombrie 2016. 172 din 07 Octombrie 2016

pentru completarea art. 158 din Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice.     Monitorul Oficial nrnrnrnrnr. 0808 . 0808 . 0808 . 0808 . 0808 din 20162016201620162016
� LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 176 din. 176 din. 176 din. 176 din. 176 din 07 Octombrie 201607 Octombrie 201607 Octombrie 201607 Octombrie 201607 Octombrie 2016

pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Monitorul
Oficial nrnrnrnrnr. 0808 . 0808 . 0808 . 0808 . 0808 din 20162016201620162016
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2902 din 10 Octombrie 2016. 2902 din 10 Octombrie 2016. 2902 din 10 Octombrie 2016. 2902 din 10 Octombrie 2016. 2902 din 10 Octombrie 2016

emis de Agenţia Naţională de Administrare Agenţia Naţională de Administrare Agenţia Naţională de Administrare Agenţia Naţională de Administrare Agenţia Naţională de Administrare
FiscalăFiscalăFiscalăFiscalăFiscală pentru aprobarea Procedurii privind
declararea veniturilor din cedarea folosinţei

bunurilor și stabilirea impozitului datorat
de către contribuabilii care califică aceste
venituri în categoria veniturilor din activităţi
independente. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0807 din 2016. 0807 din 2016. 0807 din 2016. 0807 din 2016. 0807 din 2016)
� Normativ nrNormativ nrNormativ nrNormativ nrNormativ nr. 37 din 11 Octombrie 2016. 37 din 11 Octombrie 2016. 37 din 11 Octombrie 2016. 37 din 11 Octombrie 2016. 37 din 11 Octombrie 2016

emis de Autoritatea de SupraveghereAutoritatea de SupraveghereAutoritatea de SupraveghereAutoritatea de SupraveghereAutoritatea de Supraveghere
FinanciarFinanciarFinanciarFinanciarFinanciara privind metodologia de calcul de
către Autoritatea de Supraveghere
Financiară al tarifelor de primă maxime
pentru asigurarea obligatorie de
răspundere civilă pentru pagube produse
terţilor prin accidente de vehicule. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr.....
0807 din 2016)0807 din 2016)0807 din 2016)0807 din 2016)0807 din 2016)
� LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 170 din 07 Octombrie 2016. 170 din 07 Octombrie 2016. 170 din 07 Octombrie 2016. 170 din 07 Octombrie 2016. 170 din 07 Octombrie 2016

privind impozitul specific unor activităţi. (MO(MO(MO(MO(MO
nrnrnrnrnr. 0812 din 2016). 0812 din 2016). 0812 din 2016). 0812 din 2016). 0812 din 2016)
� LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 175 din 07 Octombrie 2016. 175 din 07 Octombrie 2016. 175 din 07 Octombrie 2016. 175 din 07 Octombrie 2016. 175 din 07 Octombrie 2016

pentru modificarea art. 15 din Legea nr.
78/2014 privind reglementarea activităţii de
voluntariat în România. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0812 din. 0812 din. 0812 din. 0812 din. 0812 din
2016)2016)2016)2016)2016)
� LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 178 din. 178 din. 178 din. 178 din. 178 din 07 Octombrie 201607 Octombrie 201607 Octombrie 201607 Octombrie 201607 Octombrie 2016

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 2/2016 pentru modificarea Legii nr. 206/
2004 privind buna conduită în cercetarea
știinţifică, dezvoltarea tehnologică și
inovare. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0812 din 2016). 0812 din 2016). 0812 din 2016). 0812 din 2016). 0812 din 2016)
� LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 179 din 07 Octombrie 2016. 179 din 07 Octombrie 2016. 179 din 07 Octombrie 2016. 179 din 07 Octombrie 2016. 179 din 07 Octombrie 2016

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 5/2016 pentru completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind
produsele agroalimentare ecologice. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr.....
0812 din 2016)0812 din 2016)0812 din 2016)0812 din 2016)0812 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2044 din 12 Octombrie 2016. 2044 din 12 Octombrie 2016. 2044 din 12 Octombrie 2016. 2044 din 12 Octombrie 2016. 2044 din 12 Octombrie 2016

emis de  Ministerul F  Ministerul F  Ministerul F  Ministerul F  Ministerul Fondurilor Europeneondurilor Europeneondurilor Europeneondurilor Europeneondurilor Europene
privind aprobarea schemei de ajutor de
minimis „Diaspora Start Up“, aferentă
Programului operaţional Capital uman
2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de
muncă pentru toţi“, obiectivul specific 3.7
„Creșterea ocupării prin susţinerea
întreprinderilor cu profil nonagricol din
zona urbană“. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0811 din 2016). 0811 din 2016). 0811 din 2016). 0811 din 2016). 0811 din 2016)
� Hotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nr. 748 din 12 Octombrie. 748 din 12 Octombrie. 748 din 12 Octombrie. 748 din 12 Octombrie. 748 din 12 Octombrie

20162016201620162016 pentru modificarea și completarea
Hotărârii Guvernului nr. 678/2015 privind
închiderea programelor operaţionale
finanţate în perioada 2007-2013 prin
Fondul European de Dezvoltare Regională,
Fondul Social European, Fondul de
Coeziune și Fondul European pentru
Pescuit. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0815 din 2016). 0815 din 2016). 0815 din 2016). 0815 din 2016). 0815 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 1986 din 04 Octombrie 2016. 1986 din 04 Octombrie 2016. 1986 din 04 Octombrie 2016. 1986 din 04 Octombrie 2016. 1986 din 04 Octombrie 2016

emis de Ministerul Muncii, F Ministerul Muncii, F Ministerul Muncii, F Ministerul Muncii, F Ministerul Muncii, Familiei,amiliei,amiliei,amiliei,amiliei,

PPPPProtecţiei Sociale și Protecţiei Sociale și Protecţiei Sociale și Protecţiei Sociale și Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstniceersoanelor Vârstniceersoanelor Vârstniceersoanelor Vârstniceersoanelor Vârstnice
privind aprobarea elementului specific de
identitate vizuală al întreprinderii sociale
de inserţie, precum și a regulilor specifice
de utilizare a acestuia.(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0816 din. 0816 din. 0816 din. 0816 din. 0816 din
2016)2016)2016)2016)2016)
� Ordonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nr. 68 din. 68 din. 68 din. 68 din. 68 din 1212121212

Octombrie 2016 Octombrie 2016 Octombrie 2016 Octombrie 2016 Octombrie 2016 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 211/2011 privind
regimul deșeurilor. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0823 din 2016). 0823 din 2016). 0823 din 2016). 0823 din 2016). 0823 din 2016)
� Hotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nr. 2 din 16 Septembrie 2016. 2 din 16 Septembrie 2016. 2 din 16 Septembrie 2016. 2 din 16 Septembrie 2016. 2 din 16 Septembrie 2016

emis de Uniunea Naţională a Pemis de Uniunea Naţională a Pemis de Uniunea Naţională a Pemis de Uniunea Naţională a Pemis de Uniunea Naţională a Practicienilorracticienilorracticienilorracticienilorracticienilor
în Insolvenţă din Româniaîn Insolvenţă din Româniaîn Insolvenţă din Româniaîn Insolvenţă din Româniaîn Insolvenţă din România pentru
modificarea și completarea Statutului
privind organizarea și exercitarea profesiei
de practician în insolvenţă, aprobat prin
Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a
Practicienilor în Insolvenţă din România nr.
3/2007 privind aprobarea Statutului privind
organizarea și exercitarea profesiei de
practician în insolvenţă și a Codului de etică
profesională și disciplină ale Uniunii
Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din
România. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0824 din 2016). 0824 din 2016). 0824 din 2016). 0824 din 2016). 0824 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 1143 din 10 Octombrie 2016. 1143 din 10 Octombrie 2016. 1143 din 10 Octombrie 2016. 1143 din 10 Octombrie 2016. 1143 din 10 Octombrie 2016

emis de Ministerul Economiei, ComerţuluiMinisterul Economiei, ComerţuluiMinisterul Economiei, ComerţuluiMinisterul Economiei, ComerţuluiMinisterul Economiei, Comerţului
și Relaţiilor cu Mediul de Afaceriși Relaţiilor cu Mediul de Afaceriși Relaţiilor cu Mediul de Afaceriși Relaţiilor cu Mediul de Afaceriși Relaţiilor cu Mediul de Afaceri privind
aprobarea Procedurii de implementare a
Programului UNCTAD/EMPRETEC -
România pentru sprijinirea dezvoltării
întreprinderilor mici și mijlocii(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0826. 0826. 0826. 0826. 0826
dindindindindin 20162016201620162016)
� LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 182 din 17 Octombrie 2016. 182 din 17 Octombrie 2016. 182 din 17 Octombrie 2016. 182 din 17 Octombrie 2016. 182 din 17 Octombrie 2016

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea
activităţilor economice de către persoanele
fizice autorizate, întreprinderile individuale
și întreprinderile familiale.(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0828 din. 0828 din. 0828 din. 0828 din. 0828 din
2016)2016)2016)2016)2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2089 din. 2089 din. 2089 din. 2089 din. 2089 din 17 Octombrie 201617 Octombrie 201617 Octombrie 201617 Octombrie 201617 Octombrie 2016

emis de Ministerul F Ministerul F Ministerul F Ministerul F Ministerul Fondurilor Europeneondurilor Europeneondurilor Europeneondurilor Europeneondurilor Europene
pentru abrogarea Ordinului ministrului
fondurilor europene nr. 2.805/2015 privind
aprobarea Ghidului solicitantului pentru
Programul operaţional „Asistenţă tehnică“
2014-2020.(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0831 din 2016). 0831 din 2016). 0831 din 2016). 0831 din 2016). 0831 din 2016)
� LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 184 din 17 Octombrie 2016. 184 din 17 Octombrie 2016. 184 din 17 Octombrie 2016. 184 din 17 Octombrie 2016. 184 din 17 Octombrie 2016

privind instituirea unui mecanism de
prevenire a conflictului de interese în
procedura de atribuire a contractelor de
achiziţie publică. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0831 din 2016). 0831 din 2016). 0831 din 2016). 0831 din 2016). 0831 din 2016)
� Hotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nr. 739 din. 739 din. 739 din. 739 din. 739 din 05 Octombrie05 Octombrie05 Octombrie05 Octombrie05 Octombrie

2016 2016 2016 2016 2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale
privind schimbările climatice și creșterea
economică bazată pe emisii reduse de
carbon pentru perioada 2016-2020 și a
Planului naţional de acţiune pentru
implementarea Strategiei naţionale privind
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schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse
de carbon pentru perioada 2016-2020.( MO nr( MO nr( MO nr( MO nr( MO nr. 0831 din 2016). 0831 din 2016). 0831 din 2016). 0831 din 2016). 0831 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 7 din 03 Octombrie 2016 . 7 din 03 Octombrie 2016 . 7 din 03 Octombrie 2016 . 7 din 03 Octombrie 2016 . 7 din 03 Octombrie 2016 emis de Banca Naţională Banca Naţională Banca Naţională Banca Naţională Banca Naţională

a Românieia Românieia Românieia Românieia României privind modificarea și completarea Ordinului Băncii
Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale
de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, și a
Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.( MO( MO( MO( MO( MO
nrnrnrnrnr. 0832 din 2016). 0832 din 2016). 0832 din 2016). 0832 din 2016). 0832 din 2016)
� Hotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nr. 740 din. 740 din. 740 din. 740 din. 740 din 05 Octombrie 201605 Octombrie 201605 Octombrie 201605 Octombrie 201605 Octombrie 2016 privind punerea la

dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio.( MO nr( MO nr( MO nr( MO nr( MO nr. 0836 din 2016). 0836 din 2016). 0836 din 2016). 0836 din 2016). 0836 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2102 din 19 Octombrie 2016 . 2102 din 19 Octombrie 2016 . 2102 din 19 Octombrie 2016 . 2102 din 19 Octombrie 2016 . 2102 din 19 Octombrie 2016 emis de Ministerul Ministerul Ministerul Ministerul Ministerul

FFFFFondurilor Europene ondurilor Europene ondurilor Europene ondurilor Europene ondurilor Europene pentru publicarea Memorandumului de
înţelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul
Norvegiei și Guvernul României privind implementarea
Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021.(((((
MO nrMO nrMO nrMO nrMO nr. 0838 din 2016). 0838 din 2016). 0838 din 2016). 0838 din 2016). 0838 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2101 din 19 Octombrie 2016 . 2101 din 19 Octombrie 2016 . 2101 din 19 Octombrie 2016 . 2101 din 19 Octombrie 2016 . 2101 din 19 Octombrie 2016 emis de Ministerul Ministerul Ministerul Ministerul Ministerul

FFFFFondurilor Europene ondurilor Europene ondurilor Europene ondurilor Europene ondurilor Europene pentru publicarea Memorandumului de
înţelegere dintre Regatul Norvegiei și Guvernul României privind
implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.( MO( MO( MO( MO( MO
nrnrnrnrnr. 0838 din 2016). 0838 din 2016). 0838 din 2016). 0838 din 2016). 0838 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 1155 din 12 Octombrie 2016 . 1155 din 12 Octombrie 2016 . 1155 din 12 Octombrie 2016 . 1155 din 12 Octombrie 2016 . 1155 din 12 Octombrie 2016 emis de Ministerul Ministerul Ministerul Ministerul Ministerul

Economiei, Comerţului și Relaţiilor cu Mediul de AfaceriEconomiei, Comerţului și Relaţiilor cu Mediul de AfaceriEconomiei, Comerţului și Relaţiilor cu Mediul de AfaceriEconomiei, Comerţului și Relaţiilor cu Mediul de AfaceriEconomiei, Comerţului și Relaţiilor cu Mediul de Afaceri privind
modificarea art. 4 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului mediului,
apelor și pădurilor și al viceprim-ministrului, ministrul economiei,
comerţului și relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.494/846/2016
pentru aprobarea procedurii și criteriilor de acordare a licenţei de
operare, revizuire, vizare anuală și anulare a licenţei de operare a
organizaţiilor colective și de aprobare a planului de operare pentru
producătorii care își îndeplinesc în mod individual obligaţiile,
acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum și
componenţa și atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea
deșeurilor de echipamente electrice și electronice.( MO nr( MO nr( MO nr( MO nr( MO nr. 0842. 0842. 0842. 0842. 0842
din 2016)din 2016)din 2016)din 2016)din 2016)
� LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 186 din 20 Octombrie 2016. 186 din 20 Octombrie 2016. 186 din 20 Octombrie 2016. 186 din 20 Octombrie 2016. 186 din 20 Octombrie 2016 privind unele măsuri în

domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public
de pensii. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0842 din 2016). 0842 din 2016). 0842 din 2016). 0842 din 2016). 0842 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2810 din 29 Septembrie 2016 . 2810 din 29 Septembrie 2016 . 2810 din 29 Septembrie 2016 . 2810 din 29 Septembrie 2016 . 2810 din 29 Septembrie 2016 emis de Agenţia Agenţia Agenţia Agenţia Agenţia

Naţională de Administrare Fiscală Naţională de Administrare Fiscală Naţională de Administrare Fiscală Naţională de Administrare Fiscală Naţională de Administrare Fiscală  pentru aprobarea Procedurii de
primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor și
achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al
Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în
România.( MO nr( MO nr( MO nr( MO nr( MO nr. 0844 din 2016). 0844 din 2016). 0844 din 2016). 0844 din 2016). 0844 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2731 din 20 Septembrie 2016 . 2731 din 20 Septembrie 2016 . 2731 din 20 Septembrie 2016 . 2731 din 20 Septembrie 2016 . 2731 din 20 Septembrie 2016 emis de      AgenţiaAgenţiaAgenţiaAgenţiaAgenţia

Naţională de Administrare FiscalăNaţională de Administrare FiscalăNaţională de Administrare FiscalăNaţională de Administrare FiscalăNaţională de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de
declarare și stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte
categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, precum
și pentru aprobarea unor formulare.( MO nr( MO nr( MO nr( MO nr( MO nr. 0845 din 2016). 0845 din 2016). 0845 din 2016). 0845 din 2016). 0845 din 2016)

� LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 185 din 20 Octombrie 2016 . 185 din 20 Octombrie 2016 . 185 din 20 Octombrie 2016 . 185 din 20 Octombrie 2016 . 185 din 20 Octombrie 2016 privind unele măsuri
necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă
naţională în domeniul gazelor naturale.( Monitorul Oficial nr( Monitorul Oficial nr( Monitorul Oficial nr( Monitorul Oficial nr( Monitorul Oficial nr. 0848. 0848. 0848. 0848. 0848
din 2016)din 2016)din 2016)din 2016)din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2921 din 12 Octombrie 2016 . 2921 din 12 Octombrie 2016 . 2921 din 12 Octombrie 2016 . 2921 din 12 Octombrie 2016 . 2921 din 12 Octombrie 2016 emis de Agenţia Agenţia Agenţia Agenţia Agenţia

Naţională de Administrare FiscalăNaţională de Administrare FiscalăNaţională de Administrare FiscalăNaţională de Administrare FiscalăNaţională de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de
înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care
administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care
nu și-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii.( MO.( MO.( MO.( MO.( MO
nrnrnrnrnr. 0850 din 2016). 0850 din 2016). 0850 din 2016). 0850 din 2016). 0850 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2435 din 12 Octombrie 2016. 2435 din 12 Octombrie 2016. 2435 din 12 Octombrie 2016. 2435 din 12 Octombrie 2016. 2435 din 12 Octombrie 2016 emis de MinisterulMinisterulMinisterulMinisterulMinisterul

Finanţelor PubliceFinanţelor PubliceFinanţelor PubliceFinanţelor PubliceFinanţelor Publice pentru completarea anexei la Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de
creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare
în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic
de Plăţi.( MO nr MO nr MO nr MO nr MO nr. 0850 din 2016. 0850 din 2016. 0850 din 2016. 0850 din 2016. 0850 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 520 din 19 Octombrie 2015 . 520 din 19 Octombrie 2015 . 520 din 19 Octombrie 2015 . 520 din 19 Octombrie 2015 . 520 din 19 Octombrie 2015 emis de Ministerul pentru Ministerul pentru Ministerul pentru Ministerul pentru Ministerul pentru

Societatea Informaţională Societatea Informaţională Societatea Informaţională Societatea Informaţională Societatea Informaţională privind modificarea anexei la Ordinul
ministrului pentru societatea informaţională nr. 437/2015 pentru
aprobarea Ghidului solicitantului pentru beneficiarii privaţi, aferent
axei prioritare II a Programului operaţional Competitivitate 2014-
2020, acţiunea 2.2.1 - apel 1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate
generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea
de clustere“.(MO nrMO nrMO nrMO nrMO nr. 0851 din 2016. 0851 din 2016. 0851 din 2016. 0851 din 2016. 0851 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2994 din 20 Octombrie 2016 . 2994 din 20 Octombrie 2016 . 2994 din 20 Octombrie 2016 . 2994 din 20 Octombrie 2016 . 2994 din 20 Octombrie 2016 emis de Agenţia Agenţia Agenţia Agenţia Agenţia

Naţională de Administrare FiscalăNaţională de Administrare FiscalăNaţională de Administrare FiscalăNaţională de Administrare FiscalăNaţională de Administrare Fiscală privind procedura de înregistrare
a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice
române, persoane fizice rezidente, precum și persoane juridice
străine care desfășoară activitate în România printr-un sediu
permanent/sediu permanent desemnat și persoane juridice străine
sau persoane fizice nerezidente. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0854 din 2016). 0854 din 2016). 0854 din 2016). 0854 din 2016). 0854 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2994 din 20 Octombrie 2016 . 2994 din 20 Octombrie 2016 . 2994 din 20 Octombrie 2016 . 2994 din 20 Octombrie 2016 . 2994 din 20 Octombrie 2016 emis de Agenţia Agenţia Agenţia Agenţia Agenţia

Naţională de Administrare FiscalăNaţională de Administrare FiscalăNaţională de Administrare FiscalăNaţională de Administrare FiscalăNaţională de Administrare Fiscală privind procedura de înregistrare
a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice
române, persoane fizice rezidente, precum și persoane juridice
străine care desfășoară activitate în România printr-un sediu
permanent/sediu permanent desemnat și persoane juridice străine
sau persoane fizice nerezidente.(MO nr.(MO nr.(MO nr.(MO nr.(MO nr. 0854 din 2016). 0854 din 2016). 0854 din 2016). 0854 din 2016). 0854 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 869 din 25 Iulie 2016 . 869 din 25 Iulie 2016 . 869 din 25 Iulie 2016 . 869 din 25 Iulie 2016 . 869 din 25 Iulie 2016 emis de Ministerul Agriculturii Ministerul Agriculturii Ministerul Agriculturii Ministerul Agriculturii Ministerul Agriculturii

și Dezvoltării Ruraleși Dezvoltării Ruraleși Dezvoltării Ruraleși Dezvoltării Ruraleși Dezvoltării Rurale privind modificarea Ordinului ministrului
agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și
pădurilor și al președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare și pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015
pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul
schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România.(((((
MO nrMO nrMO nrMO nrMO nr. 0855 din 2016). 0855 din 2016). 0855 din 2016). 0855 din 2016). 0855 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 5033 din. 5033 din. 5033 din. 5033 din. 5033 din 29 August 2016 29 August 2016 29 August 2016 29 August 2016 29 August 2016 emis de Ministerul Ministerul Ministerul Ministerul Ministerul

Educaţiei Naţionale și Cercetării ȘtiinţificeEducaţiei Naţionale și Cercetării ȘtiinţificeEducaţiei Naţionale și Cercetării ȘtiinţificeEducaţiei Naţionale și Cercetării ȘtiinţificeEducaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice privind aprobarea
Metodologiei de organizare și funcţionare a învăţământului
profesional de stat. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0856 din 2016). 0856 din 2016). 0856 din 2016). 0856 din 2016). 0856 din 2016)
� HG nrHG nrHG nrHG nrHG nr. 774 din 19 Octombrie 2016. 774 din 19 Octombrie 2016. 774 din 19 Octombrie 2016. 774 din 19 Octombrie 2016. 774 din 19 Octombrie 2016 pentru modificarea și

completarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea
și funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum
și pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/
2009 privind organizarea și funcţionarea Ministerului Finanţelor
Publice. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0856 din 2016). 0856 din 2016). 0856 din 2016). 0856 din 2016). 0856 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 1319 din 21 Octombrie 2016 . 1319 din 21 Octombrie 2016 . 1319 din 21 Octombrie 2016 . 1319 din 21 Octombrie 2016 . 1319 din 21 Octombrie 2016 emis de MinisterulMinisterulMinisterulMinisterulMinisterul

TTTTTransporturilorransporturilorransporturilorransporturilorransporturilor pentru modificarea și completarea Reglementărilor
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CERERI

CEHIA

� Firma cehă se ocupa de mac:
ameliorarea speci i lor, înmulţ irea
seminţelor, consultanţă la cultivarea,
curăţarea și ambalarea macului după cules,
ca și la comercializarea lui. Dorește să intre
în contact cu firme care se ocupă mai ales
de importul de mac în România. (5972)

COREEA SUD

� Compania sud-coreeană dorește
import lemn (fag și frasin) și furnir din fag
și frasin din România. Compania a mai
achiziţionat lemn din Europa (5963)

ELVEŢIA

� Firma elveţiană este interesată de
producători români pentru livrarea de case
din lemn. Firmele românești care au mai
avut colaborări pe piaţa elveţiană sau
germană au prioritate la primirea de
răspunsuri din partea importatorului
elveţian. (5970)

GERMANIA
� Dorește identificarea de potenţiali

parteneri de afaceri români (furnizori),
producători de îmbrăcăminte de lucru.
(5973)

IRLANDA
� Solicită mobilier pentru sufragerii,

camere de zi, holuri, dormitoare, bucătării,
biblioteci ; oglinzi, covoare, mochete,
parchet laminat, tapiserii, saltele, mic
mobilier cu destinaţii diverse; articole de
iluminat: lampadare, veioze, lămpi;  (5958)
� Cooperare în producţia de șifoniere/

dulapuri în perete, spaţii de depozitare la
comandă (5959)
� Solicită mobilă pentru dormitor,

saltele, paturi pentru copii,  fotolii și
canapele cu piele și stofa, scaune,
balansoare, mese și scaune pentru
sufragerii, măsuţe de cafea, mese și scaune
din marmură, oglinzi, elemente de mobilier
cu oglinzi, suporţi de lumânari din metal și
sticlă, vaze, veioze din sticla, covoare,
carpete, pardoseli din lemn și PVC   (5960)
� Propunere de cooperare în domeniul

soluţiilor cu tehnologie wireless (Xirrus)
pentru industria ospitalităţii (hoteluri,
restaurante, săli conferinţe etc) indoor/
outdoor. Firma caută parteneri români în

vederea colaborării și aplicării tehnologiei
menţionate în România   (5964)
� Solicită miere și produse apicole. (5965)
� Solicita polen uscat granule (organic

sau convenţional) ,fructe deshidratate și
diferite seminţe utilizate pentru amestecuri
mic dejun, reţete vegane (5966)
� Firma caută parteneri români în

vederea colaborării în domeniul creării
modelelor software cu aplicaţii în siguranţa
alimentară, nutriţie, îngrijire personală &
cosmetică, culturi agricole, activitatea
microbiană. (5968)
� Solicită scaune, mese, dulapuri cu

sertare, servante, fotoli i, biblioteci,
canapele, paturi cu tăblie, scaune pentru
baruri, oglinzi, tapet, panouri din lemn
pentru pereţi, mobilier divers, corpuri de
iluminat (5971)

S.U.A.
� Propunere de colaborare: firma

americană este interesată în producţia de
valize din poliester în România. (5969)

SLOVACIA
� Firmă din Slovacia dorește achiziţia

de aluminiu reciclat sub forma de lingouri.
Cantităţi mari - cca. 25t/sapt (5967)

privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau
înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere,
protecţia mediului și în categoria de folosinţă conform destinaţiei,
prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul
ministrului transporturilor, construcţiilor și turismului nr. 2.133/
2005. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0857 din 2016). 0857 din 2016). 0857 din 2016). 0857 din 2016). 0857 din 2016)
� HG nrHG nrHG nrHG nrHG nr. 775 din 19 Octombrie 2016. 775 din 19 Octombrie 2016. 775 din 19 Octombrie 2016. 775 din 19 Octombrie 2016. 775 din 19 Octombrie 2016 privind organizarea și

funcţionarea structurii responsabile cu derularea procedurilor de
soluţionare alternativă a litigiilor din cadrul Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor, precum și pentru modificarea și
completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea
și funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0857 din 2016). 0857 din 2016). 0857 din 2016). 0857 din 2016). 0857 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2901 din 10 Octombrie 2016 . 2901 din 10 Octombrie 2016 . 2901 din 10 Octombrie 2016 . 2901 din 10 Octombrie 2016 . 2901 din 10 Octombrie 2016 emis de Agenţia Agenţia Agenţia Agenţia Agenţia

Naţională de Administrare Fiscală Naţională de Administrare Fiscală Naţională de Administrare Fiscală Naţională de Administrare Fiscală Naţională de Administrare Fiscală  pentru aprobarea Instrucţiunilor
de completare a documentului administrativ în format electronic
(e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor
cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/ exceptare de
accize. (MO nr. (MO nr. (MO nr. (MO nr. (MO nr. 0861 din 2016). 0861 din 2016). 0861 din 2016). 0861 din 2016). 0861 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 731 din 29 Septembrie 2016 . 731 din 29 Septembrie 2016 . 731 din 29 Septembrie 2016 . 731 din 29 Septembrie 2016 . 731 din 29 Septembrie 2016 emis de Agenţia Agenţia Agenţia Agenţia Agenţia

Naţională pentru Achiziţii Publice Naţională pentru Achiziţii Publice Naţională pentru Achiziţii Publice Naţională pentru Achiziţii Publice Naţională pentru Achiziţii Publice  pentru aprobarea modelului de
documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de produse
biocide.( MO nr( MO nr( MO nr( MO nr( MO nr. 0864 din 2016). 0864 din 2016). 0864 din 2016). 0864 din 2016). 0864 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 160 din 13 Octombrie 2016 . 160 din 13 Octombrie 2016 . 160 din 13 Octombrie 2016 . 160 din 13 Octombrie 2016 . 160 din 13 Octombrie 2016 emis de Ministerul Ministerul Ministerul Ministerul Ministerul

Afacerilor InterneAfacerilor InterneAfacerilor InterneAfacerilor InterneAfacerilor Interne privind modificarea și completarea Ordinului
ministrului administraţiei și internelor și al ministrului
transporturilor și infrastructurii nr. 108/368/2010 pentru aprobarea
Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui
autovehicul prin reţinerea certificatului de înmatriculare și a
plăcuţelor cu numărul de înmatriculare(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0865 din 2016). 0865 din 2016). 0865 din 2016). 0865 din 2016). 0865 din 2016)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2809 din 29 Septembrie 2016 . 2809 din 29 Septembrie 2016 . 2809 din 29 Septembrie 2016 . 2809 din 29 Septembrie 2016 . 2809 din 29 Septembrie 2016 emis de Agenţia Agenţia Agenţia Agenţia Agenţia

Naţională de Administrare FiscalăNaţională de Administrare FiscalăNaţională de Administrare FiscalăNaţională de Administrare FiscalăNaţională de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de
soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată
formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România,
stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene.( MO nr( MO nr( MO nr( MO nr( MO nr. 0868 din. 0868 din. 0868 din. 0868 din. 0868 din
2016)2016)2016)2016)2016)
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