
BULETIN INFORMATIV ELECTRONIC EDITAT DE CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ

Editorial

GHEORGHE MARCAȘ

președintele C.C.I. Maramureș

Continuare în pag. a  2-a

Noiembrie 2016Anul XXVI - Nr. 317

CONTCONTCONTCONTCONTAAAAACTCTCTCTCT
hermes

R

Starea economiei
judeţului Maramureș
2015 - Partea a II-a

(Urmare din numărul anterior)

Dacă analiza privind gruparea firmelor
pe clasă de mărime ne-a confirmat un
adevăr cvasi cunoscut, că firmele din
grupa microîntreprinderilor și a IMM deţin
rezultate pozitive semnificative, între 70%
și 77% din potenţialul economic a
judeţului, vom continua să extindem
analiza, prezentând în continuare
realizările și aportul fimelor grupate
pe domenii de activitate, care ne va
permite să tragem concluzii asupra
aportului adus economiei judeţului de
fiecare domeniu în parte.

Cercetare, Dezvoltare, High-tech,
în judeţul nostru cuprinde 263 de firme,
microîntreprinderi și IMM și au ca obiect
de activitate: fabricarea calculatoarelor
și a echipamentelor periferice, activităţi
de editare a jocurilor pe calculator,

ACADEMIA DE MANAGEMENT

pentru IMM

Curs Expert Achiziţii Publice
În perioada 24 octombrie - 8 noiembrie

2016, Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș în parteneriat cu Camera de
Comerţ și Industrie a României, au organizat o
nouă serie de curs “EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE”,
COD COR 214946.

Cursul a fost adresat în special
persoanelor juridice (autorităţi/instituţii
publice,  operatori economici, ONG-uri, etc.),
interesate în achiziţionarea sau ofertarea de
bunuri, servicii sau lucrări într-un cadru
guvernat de cele 6 principii ce stau la baza
legislaţiei românești privind achiziţii le

publice, respectiv nediscriminarea,
tratamentul egal, recunoașterea reciprocă,
transparenţa, proporţionalitatea și
asumarea răspunderii.

Tematica cursului a fost orientată atât
către insti tuţ i i le/organizaţi i le având
calitatea de autorităţi contractante cât și
către operatorii economici ce au calitatea de
ofertanţi. Astfel au fost abordate aspecte
privind noul cadru legislativ, iniţierea,
derularea și finalizarea diferitelor proceduri
de achiziţie publică, atât din perspectiva
autorităţi lor contractante cât și  din

perspectiva ofertanţilor,
pentru ca aceștia să devină
operatori  competenţi  și
eficienţi pe piaţa achiziţiilor
publice.

La curs au participat un
număr de 13 persoane,
angajaţi ai instituţiilor publice
și a operatorilor economici din
judeţ. În data de 15 noiembrie
2016, a fost organizat
examenul final la care gradul
de promovabilitate a fost de
100%.

Persoanele fizice autorizate (PFA) și întreprinderile individuale
(II) vor avea limitări atunci când vine vorba de clasele de activitate
pentru care pot obţine autorizaţie și de numărul de angajaţi pe
care-l pot avea, în condiţiile în care acum nu există asemenea
restricţii. Măsurile sunt incluse în Legea nr. 182/ 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 și va intra în vigoare în 17 ianuarie

2017.

Astfel, aceste două entităţi PFA/ II vor avea, înainte de toate,
limitări în ceea ce privește numărul de clase de activitate pentru
care pot obţine autorizare. În cazul PFA restricţia va fi de
maximum 5 clase de activităţi prevăzute de Clasificarea
activităţilor din economia naţională (CAEN), în cazul II va exista
o limitare de 10 clase de activităţi. Vor exista limitări la

angajare atât în cazul PFA, cât și în cazul II. Persoanele fizice

Din ianuarie 2017 apar schimbări majore la regimul PFA și II
autorizate vor avea putea angaja maxim 3 persoane, iar
Intreprinderile individuale maxim 8 persoane.

Persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale al căror
număr de activităţi incluse în obiectul de activitate este mai mare
de 5, în cazul PFA, și 10, în cazul II, au la dispoziţie 2 ani pentru
a face modificări referitoare la numărul obiectelor de activitate,
în caz contrar acestea vor fi radiate din oficiu.

Vestea bună este însă pentru studenţi. Aceștia își vor putea
înfiinţa PFA sau II și vor fi scutiţi de taxele pentru înregistrare
și autorizare.

Pentru că afacerea dvs. contează pentru noi, în baza prevederilor
Legii 335/2007- cu modificările și completările ulterioare, Camera
de Comerţ și Industrie Maramureș vă stă la dispoziţie cu 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 ne puteţi găsi la adresa:
Baia Mare bd. Unirii nr. 16 - parter, sau ne puteţi contacta la
tel. 0262-221510, de luni până vineri.
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activităţi de editare și realizare software,
activităţi de telecomunicaţii, activităţi de
consultanţă în tehnologia informaţiei,
activităţi ale portalurilor web, activităţi de
management (gestiune și exploatare) a
mijloacelor de calcul, prelucrarea datelor,
administrarea paginilor web și activităţi
conexe.

Aceste firme au realizat o cifră de afaceri
de 119 mil. de lei (0,85% din nivelul
judeţului), cu 793 de salariaţi (1%) și o
productivitate a muncii de 150 de mii de lei/
salariat. Atât profitul brut, de 2% înregistrat
la nivelul judeţului cât și pierderile brute de
0,4%, nu au influenţat semnificativ realizările
judeţului. Această contribuţie nesemnificativă
la zestrea judeţului ne permite să tragem o
concluzie: acesta este sectorul cu cea mai
mare dezvoltare din punct de vedere al
pregătirii nivelului tehnic și tehnologic a
personalului, cu o dotare de vârf, sector din
ce în ce mai solicitat pe piaţă, cu o creștere
tehnologică și tehnică, care ar putea să aducă
economiei judeţului o valoare adăugată
mare.

Amintim că în acest domeniu al economiei
se află și sectorul IT&C, care a devenit
„locomotiva” domeniului, atât prin rezultate,
cât mai ales prin gradul de influenţă în
modernizarea întregii economii în ansamblul
său.

 O scurtă analiză a sectorului IT&C, ne arată
că în anul 2015 acesta a realizat la nivelul
judeţului o cifră de afaceri de peste 104 mil.
de lei, cu o productivitate a muncii de 165 mii
de lei/salariat, un profit brut de 19 mil. de
lei, cu 629 de salariaţi. Analizând în
comparaţie sectorul cu domeniul Cercetare,
dezvoltare, high-tech, constatăm că primul
sector domină. Ar trebui să fie un semnal de
alarmă pentru învăţământul preuniversitar și
universitar, privind gradul de pregătire a forţei
de muncă înalt calificate. Gradul de
dezvoltare al sectorului, numeric ca firme și
ca personal angajat, a fost de aproape 2%
raportat la numărul de firme din domeniu și
de 1% salariaţi. Profitul brut de 21 mil. de lei
și pierderile brute de 1 mil. de lei confirmă că
în acest sector nu a existat o preocupare a
managementului mediului de afaceri, dar nici
a conducerii administrative a judeţului sau a
instituţiilor abilitate, inclusiv cel universitar,
care să stimuleze și să ajute firmele firave
din zona microîntreprinderilor și a IMM să
crească și să devină firme industriale
puternice și semnificative în domeniul lor.

Industria, care în analiza noastră este
compusă din industria lemnului și a

mobilei, industria extractivă și
prelucrătoare și alte industrii, însumează
1.565 de firme din toate tipurile de mărime,
dominante fiind microîntreprinderile și IMM.

În anul 2015, acest domeniu a fost pilonul
I care a stat la baza creșterii economiei în
judeţul nostru. În ultimii doi ani, industria a
cunoscut un trend crescător, contribuind
astfel la creșterea semnificativă a economiei
judeţului.

În acest domeniu s-au realizat 6 miliarde
de lei, reprezentând  44% din volumul cifrei
de afaceri a judeţului. Cota parte a
contribuţiilor sectoarelor la cifra de afacei a
domeniului a fost:

- industria lemnului și a mobilei a
realizat 42% (2,5 miliarde de lei);

- industria extractivă și prelucrătoare –
44% (2,6 miliarde de lei);

- alte industrii – 14% din cifra de afaceri
a domeniului (869 mil. de lei).

Faptul că industria este profitabilă, arată
ca ea este ancorată bine într-o piaţă
competitivă, internă și mai ales externă, cu
produse în sectorul comerţului exterior non
UE sau intracomunitar.  Astfel, firmele din
sectorul mobilei și a lemnului exportă în
proporţie de 90% produsele lor. În Topul
Naţional al Exportatorilor cu capital românesc
se găsesc și trei firme maramureșene: Aramis
Invest SRL – locul II;  Taparo SA – locul VI;
Plimob SA – locul X.

În topul firmelor din industria extractivă și
prelucrătoare, exportatoare în ţările
comunitare, pe locul I în judeţ se află Eaton
Electro Producţie SRL Sârbi, cu un fond de
marfă de aproape un miliard de lei.

Creșterea numerică a salariaţilor din
industrie, care reprezintă 47% din forţa de
muncă a judeţului, având media de vârstă
între 30 și 50 de ani și stagii prelungite în
activitate, este insuficientă pentru a asigura
o dezvoltare suplimentară pe termen mediu
și lung al domeniului în judeţul Maramureș.
Această problemă preocupă majoritatea
conducerilor firmelor, care sunt obligate „să

fure” prin diferite manevre financiare de
interes personal (bonificaţii, tichete,
transport), asigurându-și astfel, necesarul de
forţă de muncă. Menţinerea unui număr mare
de salariaţi este problema managementului
resurselor umane, iar pe termen scurt nu se
întrevăd creșteri semnificative de personal
calificat în școli profesionale. Atenţionăm,
astfel, conducerile de la nivel judeţean și de
localitate, a Inspectoratului Școlar Judeţean
și a unităţilor școlare din sistemul
preuniversitar, iar pentru cadre cu pregătire
superioară conducerile universităţilor.

Faptul că activitatea industrială este

profitabilă, o confirmă cele peste 350 mil. de
lei realizate de sector, care reprezintă 35%
din volumul profitului brut la nivel de judeţ.
Rezultatele raportate în bilanţurile contabile
privind pierderile brute se ridică la peste 124
mil. de lei, în scădere, fiind localizate în mare
parte la nivelul unor firme multinaţionale și
al unor IMM. De fapt, pierderile brute sunt
mult mai mari, ele fiind îngropate în firmele
micro, mici și mijlocii, care, unele, produc
numai pierderi. Amintim aici cele 123 de firme
din judeţ care nu au avut cifră de afaceri, dar
au înregistrat pierderi.

Productivitatea muncii, de peste 176 mii
de lei/salariat, confirmă încă o dată că
industria stă la baza dezvoltării economice
stabile pe termen mediu și lung.

Făcând o analiză a evoluţiei indicatorilor
din industrie, tragem următoarele concluzii
definitorii ale acestui domeniu.

În acest domeniu se regăsesc primele 10
firme maramureșene de top care împreună
deţin o bună parte din rezultatele judeţului,
anume: 23% din cifra de afaceri, 17% din
profitul brut și 16% din numărul de salariaţi
cu productivitatea muncii cea mai ridicată.
Din cele 10 firme de top, 5 sunt firme
multinaţionale, ocupând locurile I, IV, V, VI și
IX, iar celelalte firme au capital românesc,
din care cele trei din Topul Naţional al
Exportatorilor cu capital românesc.

Firmele din acest domeniu au atins cea mai
mare valoare adăugată brută din economia
judeţului, de peste 360 mil. de lei, unde
ponderea este susţinută de firmele mari și
foarte mari.

Agricultură, silvicultură și pescuit
cuprinde domeniile: cultivarea plantelor și
activităţi auxiliare; cultivarea condimentelor,
plantelor aromatice, medicinale și a plantelor
de uz farmaceutic; creșterea animalelor și
activităţi auxiliare; silvicultură și alte activităţi
forestiere; pescuitul; acvacultura. În analiza
noastră au fost cuprinse numai firme care
înregistrează și raportează bilanţuri contabile.
Numărul acestora este de 418.

Analiza noastră nu cuprinde un număr
important de firme din piaţa ţărănească,
piaţa micilor agricultori sau producători de
produse agroalimentare, care nu sunt
evidenţiate în niciun document oficial ca
activitate economică purtătoare de venituri
la PIB al ţării.

Cei aproape 1.400 de salariaţi (1,81% din
totalul judeţului) nu reflectă starea de fapt a
celor care efectiv muncesc și produc în
economia acestui domeniu, a cărui
comensurabilitate economico-financiară nu

Starea economiei judeţului Maramureș 2015 - Partea a II-a

Continuare în pag. a  3-a



HERMES CONTACT 3

poate fi realizată la nivel naţional, judeţean
și local.

Cifra de afaceri a acestui domeniu este
minoră, învârtindu-se în jurul lui 2% din cifra
de afaceri a judeţului, cu un profit brut tot de
același nivel, procentual de 2% și cu pierderi
brute în creștere, de peste 8 mil. de lei, adică
3% din volumul judeţului.

Este domeniul de activitate care nu
figurează în analizele de la nivelul judeţului,
motivat declarativ ca nesemnificativ din punct
de vedere al rezultatelor și contribuţiei lui la
economia judeţului. Nu suntem un judeţ cu o
agricultură dezvoltată, intensiv sau extensiv,
care să se realizeze în firme comerciale care
funcţionează pe baze comerciale, aducătoare
de venituri la nivelul potenţialului uman și al
resurselor existente în judeţ. Cu toate că în
ultimii ani s-au dezvoltat sere, solarii și
producţia în câmp a leguminoaselor, a
plantelor tehnice s-au extins plantaţiile de
măr, de prun, care au avut condiţii naturale
propice dezvoltării în culturi intensive, toate
cu rezultate economice pozitive în trecutul
nu prea îndepărtat, acestea   nu apar în
evidenţele economico-financiare și nu sunt
raportate în bilanţ, cu toate că produsele
agrialimentare se găsesc în comerţul stradal
sau în pieţele ţărănești. Normal că nici în
analiza noastră nu le vom găsi, din lipsă de
documente publice

Politicienii și guvernanţii, la nivel naţional
și local, au rămas la gândirea neproductivă,
postdecembristă că agricultura nu mai
constituie un domeniu care trebuie să fie luat
în calcul la PIB local și cel naţional. Și la noi
în judeţ agricultura, alături de domeniile
colaterale din analiza noastră - silvicultura și
fermele de creștere a peștelui, au rămas în
afara insistării evidenţierii lor în economie,
afirmându-se ca „nesemnificativă” din cauza
condiţiilor naturale a structurii reliefului, a
mediului propice dezvoltării, condiţionat de
zile călduroase, zile friguroase, a lungimii
anotimpurilor, care nu asigură o producţie
continuă pe parcursul întregului an. Aceste
concluzii false dezarmează patronatul,
profesionaliștii, specialiști - factorii de
progres în domeniu, în creșterea utilizării
tehnologiilor avansate în agricultură, a
revenirii la culturile tradiţionale din judeţ de
pomărit, plante tehnice și medicinale,
utilizate în perioada IAS și CAP. Am asistat
cu strângere de inimă la distrugerea
educaţiei, culturii și a industrializării din
întreprinderiile de prelucrare a inului și a
cânepei, a culturii și industrializării
farmaceutice a macului și a altor plante

tehnice aromatizante, care au dispărut, după
revoluţie, din nomenclatorul de produse
specifice la export a judeţului nostru.

Construcţiile formează domeniile:
lucrărilor de construcţii a clădirilor
rezidenţiale și nerezidenţiale; construcţii
hidrotehnice;  lucrări de instalaţii electrice,
sanitare, de încălzire și aer condiţionat;
lucrări de finisare. Construcţiile însumează
1.826 de firme și reprezintă al treilea pilon
al creșterii economice în judeţ, aducând un
aport de aproape 10%la cifra de afaceri a
judeţului.

Cei aproape 14 mil. de lei (14%) profit brut,
dovedesc că și lucrările în construcţii sunt
profitabile, dar nu la nivelul la care ar trebui
să fie! În aceeași măsură pierderile brute sunt
de aproximativ 10%. Numărul de salariaţi, în
scădere, este de peste 8.800 de persoane.
Cu toate că, productivitatea muncii a atins
nivelul de 145 mii de lei/salariat, aceasta este
mică la nivelul ţării și nu mai vorbim la nivel
european, datorită mecanizării și tehnologiei
rudimentare, tradiţională și rămasă în urmă.

Și în acest domeniul se manifestă o lipsă
acută de forţă de muncă, calificată și
necalificată, cu vârsta cuprinsă între 18 și 45
de ani, pentru că zeci de mii de persoane
construiesc astăzi în Spania, Anglia, Germania
ș.a. De asemenea, nu mai există școli
profesionale de meserii și școli de maiștri în
acest domeniu.

Industria materialelor de construcţii, care
asigură dezvoltarea domeniului, cu excepţia
materialelor de bază: ciment, var, plastice,
oţel, beton, a fost lichidată prin creșterea
importului sau se găsește cantonată în
sectorul firmelor multinaţionale. Materialele
de înaltă tehnologie și tehnicitate, care ridică
nivelul cantitativ și calitativ al investiţiilor
noastre, sunt în marea lor majoritate
importate sub formă de subansambluri,
ansambluri, rămânând constructorilor români
activităţi cu mare consum de forţă de muncă
sau folosirea unor tehnici rudimentare.
Construcţia de drumuri și autostrăzi, care se
dezvoltă cu „viteza melcului” sau construcţia
de case și locuinţe în regim individual, care
se construiesc în condiţiuni tehnice și
tehnologice ca în urmă cu 50 de ani, confirmă
că acest domeniu de construcţie/investiţie,
se află la periferia preocupărilor celor care
ne conduc la nivel ministerial.

Sectorul construcţiilor poate deveni, alături
de industrie, motorul dezvoltării la nivel local,
regional și naţional, care să permită absorbţia
forţei de muncă disponibilă din ţară și să o
aducă acasă pe cea din diaspora, oprind
exodul ei în afara ţării, astfel, determinând
creșterea unei economii durabile și stabile

pe termen mediu și lung, asigurând bugetul
cu venituri destinate cheltuielilor cu educaţia,
sănătatea, armata, cultura și creșterea
salariului mediu cel puţin la nivelul ţărilor
europene.

Serviciile cuprind: activităţi de reparare
și întreţinere a echipamentelor, a mașinilor,
a echipamentelor electrice și electronice;
transportul de enegie electrică; fabricarea
de abur și aer condiţionat; captarea, tratarea
și distribuţia apei; colectarea deșeurilor;
recuperarea materialelor reciclabile; activităţi
poștale de curierat și editare a cărţilor; agenţii
imobiliare; activităţi de arhitectură; de
inginerie; consultanţă tehnică; activităţi de
asistenţă socială; alte activităţi de servicii
n.c.a.

Acest domeniu, în economia reală, este un
factor al creșterii economice la nivelul PIB
local sau naţional, care trebuie să absoarbă
într-o ţară cu o economie dezvoltată, cum
este și România, între 40% și 60% din forţa
de muncă disponibilă a unei localităţi, regiuni
sau ţări. La nivelul judeţului nostru, forţa de
muncă încadrată în acest domeniu, cu toate
că este în creștere, însumând 8.400 de
salariaţi, reprezintă numai 11% din total
judeţ. O cifră nesemnificativă!

Cele aproape 2.600 de firme au realizat o
cifră de afaceri de peste 800 mil. de lei,
reprezentând 6% din volumul judeţului.
Serviciile au avut în 2015 o profitabilitate de
aproape 13 mil. de lei, mult însă sub nivelul
ţării și cel european.

Considerăm că datele și informaţiile care
sunt furnizate publicităţii nu reflectă, de fapt,
situaţia reală, din cauză că acest domeniu nu
are vizibilitate în piaţa reală, concurenţială,
nu este evidenţiat corect în actele oficiale.
Multe din activităţi se realizează în economia
subterană într-o proporţie alarmant de
covârșitoare. Beneficiarul nu cere bonul fiscal
și nici executantul nu oferă acest document.
Este o înţelegere tacită între cele două părţi,
prin care se elimină obligaţia lor faţă de
societate prin eludarea obligaţiilor părţilor.

Totuși, un lucru îmbucurător înregistrăm și
acesta este faptul că pierderile brute au fost
mai mici faţă de anii anteriori, dar totuși
destul de mari – aproape 42 mil. de lei.
Acestea sunt localizate la microîntreprinderi
și IMM. Productivitatea muncii, de 99,25 mii
de lei/salariat, reflectă nivelul scăzut al
serviciilor noastre, cu o valoare adaugată
mică, cauzată de nivelul educaţiei și culturii
scăzute, atât a utilizatorilor cât și a furnizorilor
de servicii. Și tehnologia care servește
serviciile este veche, de zeci de ani sau
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second-hand adusă din străinătate, lipsită de
tehnicitate și mare consumatoare de energie
și forţă de muncă și cu randamente scăzute.

În străinătate, în ţările dezvoltate,  acest
domeniu este un pilon principal al dezvoltării
economice și important contribuitor la PIB și
al absorbţiei forţei de muncă angajată în
sector. Motivaţia importanţei domeniului în
economia ţării, este că acesta are cerere de
consum mare, din partea consumatorilor,
deoarece nu există familie, instituţie, urbană
sau rurală, în care cantitatea și calitatea
serviciilor să nu fie cerută și determinată de
funcţionalitatea vieţii sociale, economice,
educaţionale ș.a.

Transporturile cuprind transporturi
terestre de călători, urbane, suburbane,
interurbane; transporturi rutiere de mărfuri;
activităţi anexe transporturilor.

Acest sector, în Maramureș, cuprinde
1.359 de firme și a fost întotdeauna
dezvoltat, după 1990, datorită poziţiei
geografice a judeţului pe harta economică
a Europei, care a permis scurtarea
parcursului faţă de zona centrală și vestică
a continentului cu cca 500-1.000 de km/
parcurs, respectiv costurile directe cu
cheltuieli reduse, faţă de alte judeţe din
România. Aceste avantaje au fost benefice,
determinând astfel realizarea unei cifre de
afaceri de 1.146 mii de lei, 8% din volumul
total al judeţului, cu un profit brut de peste
77 de mii de lei și pierderile înregistrate de
acest domeniu reprezintă în jur de 5% din
totalul pierderilor la nivel de judeţ, cu 5.296
de salariaţi. Productivitatea muncii a fost
de 216,55 mii de lei/salariat.

Transportatorii suferă în munca lor datorită
calităţii drumurilor, a lipsei de străzi rapide
și de autostrăzi, a preţului ridicat al
carburanţilor, a taxelor și impozitelor, a
asigurărilor foarte ridicate, de apărarea lor
în jurisdicţia UE ș.a.

Pentru ca un sistem să aibă stabilitate și
funcţionalitate într-o economie de piaţă
dezvoltată, nu poţi neglija domeniul
comerţului, care include: comerţul cu
ridicata și cu amănuntul al bunurilor de
folosinţă; comerţul cu autoturisme și
autovehicule; comerţ cu ridicata de produse
alimentare sau industriale; comerţ cu
amănuntul de produse alimentare,
carburanţi, echipamente informatice și de
telecomunicaţii, produse de uz casnic și alte
bunuri în magazine nespecializate; în
magazine specializate ori efectuat prin
standuri, chioșcuri și pieţe, desfășurate în
cele peste 3.400 de firme.

Astfel, comerţul ajunge să fie o piesă
importantă a dezvoltării economiei, prin
influenţa pe care o are consumul în
dezvoltarea industriei,  educaţiei și
serviciilor.

Cifra de afaceri de 4 mil. de lei, realizată
în 2015, în creștere faţă de anii anteriori,
confirmă că acest domeniu este al II-lea
pilon de susţinere a economiei.

Este un domeniu cu profitabilitate de 24%
din totalul veniturilor bugetului din judeţ, dar
aduce și pierderi brute majore și în creștere,
reprezentând aproape 60 mil. de lei, o cincime
din cele de la nivelul judeţului, care se
realizează în microîntreprinderile și IMM din
comerţ.

Productivitatea muncii a celor 13.000 de
angajaţi, este cea mai mare dintre domenii,
ajungând să fie de peste 305 mii lei/salariat,
de aproape 2 ori mai mare decât cea din
industrie.

Acest sector are o mobilitate foarte mare,
între firme funcţionale, insolvente sau
lichidate, zilnic multe se nasc sau dispar din
viaţa publică fără să anunţe la ANAF sau la
Registrul Comerţului (sic!).

Multe firme din acest domeniu,
exceptându-le pe cele 3.400, care fac obiectul
raportului nostru, funcţionează „pe cont
propriu”, fără acte de înregistrare, bon de
vânzare, fără plata de impozite către stat ș.a.
ceea ce determină ca localitatea, judeţul și,
normal, ţara, să piardă sume
incomensurabile, dar foarte mari.

Este sectorul care are un singur „controlor”
ce asigură funcţionalitatea firmelor – Agenţia
Naţională de Protecţie a Comsumatorului, cu
personal insuficient sau slab calificat,
neinstruit temeinic în litera legii, cu mare
încărcătură politică, „profesională”. Acesta
încearcă să disciplinizeze relaţia vânzător –
cumpărator, respectarea calităţii și a preţului
mărfurilor, ridicarea nivelului de civilizaţie a
actului de vânzare-cumpărare ș.a., dar cu
efect redus, tinzând spre zero.

Este subiectul permanent al mediei, în care
consumatorul se plânge, iar vânzătorul –
comerciantul nu apare nominalizat public de
către organele de control, pentru că legea nu
le permite acest lucru, pentru că ar face o
reclamă concurenţială gratuită acestuia. Este
un fapt minor, dar dacă ar fi „promovaţi”
aceștia, ar avea un efect educaţional, atât în
rândul consumatorilor cât și al comercianţilor,
astfel încât firmele și personalul lor  ar
dispărea de pe piaţă prin voinţa și puterea
cumpărătorului. Cumpărătorul este „regele”
comerţului.

Este domeniul în care sunt multe de făcut,
în primul rând la nivel de localitate, al

primăriilor și al personalului adecvat acestei
activităţi.

Turismul, un domeniu mult discutat,
analizat, apreciat și criticat în analizele
noastre, cuprinde: serviciile de cazare;
restaurante; catering; tour operatori;
alimentaţia publică, înregistrate ca societăţi
comerciale și care raportează bilanţuri
contabile, în număr de 766 de firme.

Cu toţii știm că „Maramureș” este un brand
de turism recunoscut în ţară și străinătate,
fără ca el să fie conceput și să funcţioneze
într-o formă grafică în Topul brandurilor
acceptate și autorizate. Cu toate acestea,
datorită unor multiple cauze obiective sau
subiective, acceptate ca rezultat al unor
analize la nivel de domeniu, de politică
economică, în spirit profesional, responsabil
faţă de această avuţie naţională, din cauza
stării deplorabile a drumurilor de acces,
indiferent din ce direcţie vine turistul, turismul
în Maramureș nu constituie un sector
semnificativ și atractiv, fiind pe penultimul
loc, înainte de agricultură în ceea ce înseamnă
aportul la zestrea economiei judeţului.

Și în continuare, cifra de afaceri, profitul
și numărul de salariaţi înregistrate în BVC nu
reflectă realitatea, deoarece turismul este o
activitate profitabilă, în toată lumea,
exceptând hotelurile care în momentul de faţă
sunt supradimensionate faţă de cerere fiind
întrecute de pensiunile care oferă preţuri
concurenţiale acestora.

În profil teritorial, în top 10 al localităţilor
cu turism dezvoltat, în ordine descrescătoare,
se găsesc: Municipiul Baia Mare, Sighetu
Marmaţiei, Borșa, Vișeu de Sus, Baia Sprie,
Seini, Târgu Lăpuș, Ocna Șugatag, Tăuţii
Măgherăuș, Recea.

Lipsesc din top localităţile din zone cu
posibilităţi naturale de dezvoltare a
turismului, cum sunt: Săpânţa, Poienile de
Sub Munte, Poienile Izei, Fărcașa, Bârsana,
Călinești ș.a.

Reţinem cifra de afaceri de aproape 200
de mii de lei, care în condiţiile sectorului nu
se justifică, mai ales că apar firme cu pierderi
dar fără cifră de afaceri sau profit brut.

De asemenea, numărul de salariaţi, în
medie de 4 persoane/firmă, nu reflectă
realitatea, având în vedere că în acest sector
se găsesc: alimentaţia publică, baruri,
hoteluri, pensiuni, care funcţionează cu un
anumit număr de salariaţi, de profesiuni
diferite, necesare funcţionării și satisfacerii
clienţilor, cum sunt: bucătari, ospătari,
cameriste, recepţioneri, management,
precum și personal necalificat.

(Continuare în numărul următor)

Urmare din pag. a 3-a
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

Așa cum este prezentat în oferta de
cursuri organizate de CCI Maramureș,
cursurile se pot organiza și la sediul firmelor/
organizaţiilor dacă numărul de participanţi
raportat la costuri este acceptat de firma/
organizaţia care dorește organizarea acestor
cursuri la sediul său. De regulă, cursurile
la sediul solicitantului se pot organiza dacă
sunt înscriși minim 10 participanţi. Mai sunt
necesare și alte condiţii pe care trebuie să
le îndeplinească solicitantul (sală de curs
adecvată desfășurării în condiţii normale

cu sau fără aparatura tehnică), condiţii care
de regulă sunt îndeplinite de cei care solicită
cursuri la sediul lor.

O astfel de solicitare a venit din partea
firmei EATON ELECTRO PRODUCŢIE SRL,
care a solicitat organizarea la punctul de
lucru din localitatea BUȘAG, a unor cursuri
de
� Auditor intern pentru sisteme de

În luna august a.c., la cererea URBIS SA a fost încheiată
o convenţie în vederea organizării de către Camera de
Comerţ și Industrie Maramureș a programului de formare
profesională CASIER, pentru 37 de angajaţi ai societăţii.

Prin urmare, în octombrie a.c. a fost autorizat cursul de
specializare CASIER (COD COR 523003), primul curs de
acest fel autorizat în judeţul Maramureș.

Durata totală a cursului a fost
de 90 ore, din care 30 ore
teorie și 60 ore practică. Cele
30 de ore de teorie s-au ţinut la
sediul URBIS SA, de luni până
vineri, în intervalul orar 14:00 -
19:00, în funcţie de programul
de lucru al angajatelor. Orele de
practică, având în vedere că
toate cele 37 de cursante
practică meseria de casier la
punctele de vânzare de bilete și
abonamente de pe raza
municipiului Baia Mare ori la

Curs “CASIER”
casieria unităţii, au fost efectuate la locul muncii.

Conform convenţiei, cursul a fost organizat în două serii,
în perioadele 31.10 - 16.11.16 și 01.11 - 16.11.16.
Fiecare serie de curs s-a finalizat cu câte un examen la
care gradul de promovabilitate a fost de 100%.

Fiind un program autorizat de către Autoritatea Naţională
pentru Calificări, toţi absolvenţii vor primi câte un certificat
de absolvire recunoscut de către Ministerul Educaţiei și
Ministerul Muncii și vor fi capabili:

� Să deschidă ziua de lucru;
�  Să încaseze de la clienţi

contravaloarea mărfi i  sau
serviciului prestat în unitate;

� Să aplice politicile companiei
în relaţiile cu clienţii;

� Să închidă ziua de lucru.
Cursurile au fost susţinute

de către un formator cu o
specializare corespunzătoare
programei de pregătire și cu o
pregătire pedagogică specifică
formări i  profes ionale a
adulţilor.

Auditor intern pentru sisteme de management

- o nouă serie de cursuri -
management al calitatii (conform ISO
19011 și ISO 9001)
� Auditori interni pentru sisteme de

management de mediu (conform ISO
19011 și ISO 14001)

Analizând această solicitare, Camera de
Comerţ și Industrie Maramureș în cadrul
Academiei de Management pentru IMM,
în colaborare cu Academia TÜV
Rheinland România, a organizat în
perioada 16-19 noiembrie 2016 aceste
cursuri la care au participat 24 persoane

din care:
- 15 participanţi la cursul

de Auditor intern pentru
sisteme de management ai
calitatii,

- 3 participanţi la cursul
de Auditor intern pentru
sisteme de management de
mediu

- 7 participanţi la ambele
module (calitate și mediu)

Conform structurii cadru
a acestor cursuri, 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 ISO 9001:2015: Noţiuni generale,

terminologie, principi i ; Prezentarea
standardului SR EN ISO 9001:2015 -
Sistem de management al calitati i ,
Responsabil i tatea managementului;
Managementul resurselor, Realizarea
produsului; Real izarea produsului,
Masurare, analiza și imbunatatire; Studii
de caz. A treia 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 celei de-a patra zi a avut
loc pregatirea pentru examen, Examinare
(test grilă) și, în final, Evaluarea cursului.
Discuţii.

Această serie de curs supune atenţiei
firmelor și organizaţiilor interesate de
cursuri, de a analiza și această posibilitate
oferită de CCI Maramureș de organizare a
cursurilor, instruirilor și altor evenimente
la sediul lor în cadrul unor termeni stabiliţi
de comun acord.

Informaţii
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.

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



HERMES CONTACT6

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 și terapie, echipamente și instrumentar
chirurgical, echipamente și dotări pentru spitale, articole de
unică folosinţă, medicină 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

În perioada 18 - 19 noiembrie 2016, Camera de Comerţ și Industrie Maramureș a organizat workshop-ul „Management și
Leadership” pentru un grup de 30 de persoane.

Workshop-ul a fost organizat la cererea RAMIRA SA pentru proprii angajaţi, astfel încât tematica a fost adaptată la nevoile
societăţii. Având în vedere numărul mare de persoane înscrise, workshop-ul s-a desfășurat în două serii a câte o zi fiecare, cu program

zilnic de 8 ore.
La finalul acestui workshop, participanţii au fost capabili:
· să perceapă diferenţa dintre management si leadership și să înţeleagă

utilitatea și calităţile specifice ale fiecăreia dintre ele;
· să evalueze tipurile de sarcini pe care le au și să conștientizeze dacă sunt

sarcini manageriale sau care presupun abilităţi de leadership;
· să autoanalizeze stilul personal de conducere prin intermediul Metodei

LIFO® si să-și identifice calităţile și zonele de dezvoltare ale abilităţilor de
conducere.

Workshop-ul au fost susţinut de către Marius Popa, master trainer pentru
Metoda LIFO®, pentru România și Republica Moldova.

Workshop “MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP”

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM
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În fiecare an, începând cu anul 2007, de regulă în decada a doua a lunii februarie, la Baia Mare,
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș deschide programul de târguri și expoziţii cu o expoziţie cu
vânzare specializată „Nunta de la A la Z”.

Expoziţia „Nunta de la A la Z” își propune ca mirii, nașii, socrii și nuntașii să poată găsi într-un singur
loc, pe parcursul a 3 zile, la sfârșit de săptămână, tot ce le este necesar pentru a organiza un eveniment
de neuitat.

Bineînţeles că, pentru a-și realiza ce și-a propus prin organizarea târgului „Nunta de la A la Z”, CCI
Maramureș lansează invitaţii către expozanţi, încă din trimestrul trei al fiecărui an pentru ediţia din anul
ce urmează.

Ediţia din anul 2017 urmează a se desfășura în perioada 10-12 februarie și are deja înscrise ca
expozanţi firme din 4 judeţe. Expozanţii, care s-au înscris până la ora actuală, vor prezenta spre vânzare
o gamă foarte diversificată de rochii de mireasă, accesorii, invitaţii și pungi nuntă, mărturii, prăjituri,
produse de cofetărie, cadouri hand-made, etichete de meniuri, sticle și pahare personalizate, inclusiv
prin gravare.

Alături de cei de mai sus prestatorii de servicii - DJ, preparatori cocktail-uri, amenajare săli nunţi,
fotografi, make-up artist & hairstylist, agenţii care oferă destinaţii pentru luna de miere dar și pentru
vacanţe - cât și bănci care să asigure finanţarea nunţii s-au înscris de asemenea ca expozanţi la ediţia a
XI-a - „Nunta de la A la Z”.

„La nuntă mai mulţi muncesc, numai mirii folosesc” spune un proverb românesc. Tocmai de aceea
toţi cei care produc, comercializează sau prestează servicii pentru organizarea unei nunţi de neuitat nu
trebuie să lipsească, ca expozant, de la „Nunta de la A la Z” - 2017.

Și pentru că un alt proverb românesc spune: ”Târgul se face cu bani și nunta cu lăutari” toţi cei
interesaţi să-și rezerve stand la expoziţia cu vânzare „Nunta de la A la Z” sunt așteptaţi să se înscrie „pe
ultima 100 de metri” - pînă în 15 decembrie a.c. - și vor putea beneficia de reduceri substanţiale la
tarifele de închiriere. Nu pierdeţi ocazia, suprafaţa expoziţională este limitată!

Înscrieri, informaţii suplimentare: Camera de Comerţ și Industrie Maramureș - Baia Mare, Bd. Unirii
nr.16, telefon 0262-221510, 0728-233908, e-mail: cci_mm@ccimm.ro, www.ccimm.ro,
www.facebook.com/ExpoNuntaAZ
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Profil de investitor

CCI Maramureș și 10 firme membre ale ei au fost
invitate de Maramures Business Club în data de 24
noiembrie, la evenimentul “Profil de investitor”
organizat în parteneriat cu Bursa de Valori din
București. Temele centrale ale evenimentului au fost
investiţiile pe bursă, listarea companiilor pe BVB,
fondurile de investiţii și pensiile private. Evenimentul
a fost dedicat mediului de afaceri din regiune, vizând
în mod special persoanele fizice interesate de investiţii
în piaţa de capital sau în fonduri de investiţii,
antreprenorii și managerii interesati de investiţiile pe
bursă și antreprenorii interesaţi de listarea propriilor
companii pe bursă și a căutat să raspundă la întrebările:

• Care sunt beneficiile investirii pe bursă?
• Ce randamente poţi obţine tranzacţionând pe

Bursă?
• Cum se stabilesc preţurile acţiunilor pe Bursă?
• Cum să-ţi creezi un plan de tranzacţionare?
• Care sunt criteriile de selecţie a companiilor în

care merită să investești?
• Cum să-ţi creezi un portofoliu investiţional?

• Cum poţi să-ţi finanţezi afacerea prin listarea ei
pe bursă?

Cuvântul introductiv a fost rostit de Ciprian Borsan,
fondator Maramureș Business Club. Au urmat
prezentările:
� “Primii pași pentru a deveni investitor la Bursă”

- Bogdan Mugescu, Business Development Manager
BVB;
� “Introducere în fondurile de investiţii” - Aurel

Bernat, Deputy CEO BT Asset Management;
� “Cum investesti pe cont propriu la Bursa?” - Dan

Rusu, Senior Financial Analyst, Banca Transilvania;
� “De ce companiile ar trebui să aleagă listarea pe

Bursă? Care sunt criteriile de listare?” - Bogdan
Mugescu, Business Development Manager BVB;
� “Primii pași pe bursă pentru o companie recent

listată” - Erik Barna, fondator Life is Hard;
� “Pensiile viitorului” - Silviu Costin, Manager NN.

A urmat o sesiune de întrebări și răspunsuri la care
participanţii și-au clarificat problemele în acest
domeniu.

La Centrul de Instruire și

Marketing din Baia Mare, al CCI

Maramureș, a avut loc recent o ediţie

aniversară, cea de-a X-a, a Târgului

Firmelor de Exerciţiu „Rivulus

Dominarum Tineret” (25-26 noiembrie

2016). 

Târgul a fost organizat de Colegiul
Economic „Nicolae Titulescu” din
Baia Mare, sub patronajul Camerei
de Comerţ și Industrie Maramureș
și s-a adresat elevilor de la liceele din
filiera tehnologică - profil Servicii. De
la o ediţie la alta, Târgul firmelor de
exerciţiu „Rivulus Dominarum Tineret”
reunește la Baia Mare un număr tot
mai mare de participanţi. La cea de-
a X-a ediţie au participat 121 de
firme de exerciţiu din 20 de judeţe
ale ţării: Alba, Argeș, Bihor, Bistriţa-
Năsăud, Buzău, Constanţa, Cluj,
Galaţi, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa,
Iași, Maramureș, Neamţ, Satu
Mare, Sibiu, Suceava, Timiș,
Vâlcea, Vrancea și București.

Evenimentul este înscris în
Calendarul Activităţilor Educative

Naţionale aprobat de MENCS
pentru anul 2016. Participanţii la
târg s-au întrecut în cele 12 competiţii
organizate:

Secţiunile de concurs au fost:
• ”Cel mai bun stand”
•”Cele mai bune materiale

promoţionale”

• ”Cel mai bun catalog profesional”
• ”Cel mai bun catalog creativ”
• ”Cea mai bună prezentare a

firmei”
• ”Cele mai multe tranzacţii”
• ”Cea mai bună pagină web”
• ”Cel mai bun vânzător”
• ”Cel mai bun spot”
•”Cea mai reprezentativă mascotă”
• ”Cea mai profesională imagine a

firmei”
•”Cea mai bună firmă participantă”

În firma de exerciţiu elevii învaţă
să iniţieze o afacere, să facă
tranzacţii, să negocieze, să realizeze
materiale publicitare și oferte, să ţină
evidenţa contabilă a activităţii. Elevii
simulează activităţile unei firme reale,
dobândind competenţe în toate
activităţile și departamentele unei
firme. 

Târgurile firmelor de exerciţiu au
rolul de a crea și dezvolta abilităţi
antreprenoriale și manageriale în
rândul elevilor care studiază în licee
cu profil Servicii.
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Acest standard internaţional, adoptat de Asociaţia de
Standardizare din România (ASRO) ca standard român, furnizează
linii directoare privind principiile managementului proiectelor,
programelor și portofoliilor. În mod obișnuit, managementul
portofoliilor de proiecte și programe vine în sprijinul strategiilor
organizaţiei de a transmite valoare organizaţională.

Acest standard internaţional este relevant pentru orice tip de
organizaţie, incluzând organizaţii publice și private de orice mărime
și din orice domeniu și este destinat să fie utilizat de:

• managerii executivi și superiori responsabili pentru stabilirea
și aplicarea strategiei organizaţionale și planificarea afacerilor;

• persoanele de decizie responsabile pentru selecţia, autorizarea
și guvernanţa proiectelor, programelor și portofoliilor;

• echipele și persoanele responsabile pentru managementul și
implementarea portofoliilor de proiecte și programe;

• managerii de proiect și de program și alte părţi interesate.
Standardul cuprinde linii directoare privind:
• Principiile managementului portofoliului: context și necesitate

pentru managementul portofoliului, vedere generală, roluri și
responsabilităţi, implicare și managementul părţilor interesate;

• Precondiţiile pentru managementul portofoliului: justificarea
managementului portofoliului, cadrul de lucru, tipuri de componente
ale portofoliului, criteri i pentru selectarea și stabil irea
componentelor portofoliului, alinierea cu procesele și sistemele
organizaţionale, vizibilitatea portofoliului, structura de raportare
a performanţei portofoliului, îmbunătăţirea managementului
portofoliului, guvernanţa portofoliului;

• Managementul portofoliilor: definirea portofoliului și a planului

Standardul SR ISO 21504:2016 - Managementul
proiectelor, programelor și portofoliilor. Linii
directoare pentru managementul portofoliilor

portofoliului, identificarea, evaluarea și selectarea componentelor
portofoliului, validarea alinierii portofoliului la obiectivele strategice,
evaluarea și raportarea performanţei portofoliului, echilibrarea și
optimizarea portofoliului;

• Guvernanţa portofoliului. (informaţii preluate de pe site
www.asro.ro)

CCI Maramureș, prin Centrul Zonal de Informare și Vânzare în
domeniul standardizării, pune la dispoziţie standarde privind
managementul proiectelor la următoarele preţuri (fără TVA):

1. SR ISO 21504:2016 - Managementul proiectelor,

programelor și portofoliilor. Linii directoare pentru managementul

portofoliilor - 74,98 lei
2. SR EN 62198:2014 - Managementul riscului în proiecte.

Linii directoare pentru aplicare - 160,16 lei
3. SR ISO 10006:2005 - Sisteme de management al calităţii.

Linii directoare pentru managementul calităţii în proiecte - 87,36
lei

4. SR ISO 21500:2014 - Linii directoare pentru managementul

de proiect - 104,10 lei
5. SR 13465:2007 - Cerinţe pentru certificarea personalului

în managementul proiectelor și programelor - 160,16 lei

Informaţii 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.

Camera de Comerţ și Industrie

Maramureș are, prin lege, stabilite

atribuţii privind „constituirea de

servicii de consultanţă și asistenţă

pentru înregistrare în registrul

comerţului” (art. 4n din Legea 335/

2007 cu modificările și completările

ulterioare).

Experienţa de peste 25 de ani în

acest domeniu reprezintă o garanţie

a calităţii serviciilor pe care le oferă

și recomandă CCI Maramureș tuturor

celor care doresc să-și înfiinţeze o

firmă sau să-și modifice actele

constitutive ale acesteia.

Câteva motive, în plus, care să vă

convingă să apelaţi la specialiștii CCI

Maramureș, atunci când înfiinţaţi sau

modificaţi o firmă (societate, persoană

fizică autorizată, întreprindere

individuală sau familială), le

CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ - BUSOLA DVS. IN AFACERI!

Oferta de servicii de asistenţă pentru înregistrarea în Registrul Comerţului
prezentăm în cele ce urmează:

�  Obţinerea asistenţei de

specialitate privind:

-  pașii de urmat, documente

necesare pentru intrarea în afaceri;

-  alegerea obiectului de activitate

și codificarea CAEN pentru acesta;

-  impozitul pe venit sau pe profit;

-  modificarea actelor constitutive;

-  regimul contractelor comerciale,

modele de contracte, legislaţie și

consultanţă generală de afaceri.

�  Economisirea timpului Dvs.

Prezenţa dvs. este necesară numai

pentru semnarea unor documente pe

parcurs, de restul se ocupă specialiștii

noștri.

�  Eficienţa utilizîrii timpului

Dvs .

Veţi constata că prin asistenţa și

sprijinul acordat pentru înfiinţarea,

modificarea firmei sau pentru

dezvoltarea acesteia veţi obţine cel

mai bun raport calitate/ preţ pentru

serviciile de care aveţi nevoie și

cărora le alocaţi timp din activitatea

Dvs.

�  Vă veţi convinge că CCI

Maramureș va deveni „Busola

Dvs. în afaceri”.

Specialiștii noștri vă vor oferi

soluţii adaptate cerinţelor și nevoilor

Dvs. și astfel, veţi putea beneficia

de servicii profesiniste ori de câte

ori veţi avea nevoie, asigurând astfel

continuitate și o relaţie de

colaborare permanentă.

Informaţii suplimentare la: Camera

de Comerţ și Industrie Maramureș,

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 16, parter,

tel. 0262-221510, fax 0262-225794

sau e-mail cci_mm@ccimm.ro
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Acte normative publicate în

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

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 197 din 31 Octombrie 2016. 197 din 31 Octombrie 2016. 197 din 31 Octombrie 2016. 197 din 31 Octombrie 2016. 197 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea

și completarea Legii nr. 50/1991 privind

autorizarea executării lucrărilor de

construcţii. (MO nr. (MO nr. (MO nr. (MO nr. (MO nr. 0874 din 2016). 0874 din 2016). 0874 din 2016). 0874 din 2016). 0874 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2554 din 31 Octombrie 2016. 2554 din 31 Octombrie 2016. 2554 din 31 Octombrie 2016. 2554 din 31 Octombrie 2016. 2554 din 31 Octombrie 2016

privind prospectele de emisiune a

certificatelor de trezorerie cu discont și a

obligaţiunilor de stat de tip benchmark

aferente lunii noiembrie 2016. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0875. 0875. 0875. 0875. 0875

din 2016)din 2016)din 2016)din 2016)din 2016)

• HG nrHG nrHG nrHG nrHG nr. 793 din 26 Octombrie 2016. 793 din 26 Octombrie 2016. 793 din 26 Octombrie 2016. 793 din 26 Octombrie 2016. 793 din 26 Octombrie 2016

pentru aprobarea Programului naţional de

reabilitare a infrastructurii principale de

irigaţii din România. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0879 din 2016). 0879 din 2016). 0879 din 2016). 0879 din 2016). 0879 din 2016)

• HG nrHG nrHG nrHG nrHG nr. 778 din 26 Octombrie 2016. 778 din 26 Octombrie 2016. 778 din 26 Octombrie 2016. 778 din 26 Octombrie 2016. 778 din 26 Octombrie 2016

pentru stabilirea cotelor procentuale

prevăzute la art. 177 alin. (34) și (35) din

Legea energiei electrice și a gazelor naturale

nr. 123/2012. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0879 din 2016). 0879 din 2016). 0879 din 2016). 0879 din 2016). 0879 din 2016)

• HG nrHG nrHG nrHG nrHG nr. 804 din 26 Octombrie 2016. 804 din 26 Octombrie 2016. 804 din 26 Octombrie 2016. 804 din 26 Octombrie 2016. 804 din 26 Octombrie 2016

privind stabilirea unor măsuri pentru

aplicarea Regulamentului (UE) 2016/426 al

Parlamentului European și al Consiliului din

9 martie 2016 privind aparatele

consumatoare de combustibili gazoși și de

abrogare a Directivei 2009/142/CE. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr.....

0880 din 2016)0880 din 2016)0880 din 2016)0880 din 2016)0880 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 694 din 11 Octombrie 2016. 694 din 11 Octombrie 2016. 694 din 11 Octombrie 2016. 694 din 11 Octombrie 2016. 694 din 11 Octombrie 2016

pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor

privind individualizarea sancţiunilor pentru

contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea

concurenţei nr. 21/1996. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0882 din. 0882 din. 0882 din. 0882 din. 0882 din

2016)2016)2016)2016)2016)

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 196 din 31 Octombrie 2016. 196 din 31 Octombrie 2016. 196 din 31 Octombrie 2016. 196 din 31 Octombrie 2016. 196 din 31 Octombrie 2016

privind venitul minim de incluziune. (MO(MO(MO(MO(MO

nrnrnrnrnr. 0882 din 2016). 0882 din 2016). 0882 din 2016). 0882 din 2016). 0882 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 1260 din 31 Octombrie 2016. 1260 din 31 Octombrie 2016. 1260 din 31 Octombrie 2016. 1260 din 31 Octombrie 2016. 1260 din 31 Octombrie 2016

privind modificarea anexei nr. 9 la Procedura

de implementare a schemei de ajutor de

minimis prevăzută în cadrul Programului

pentru dezvoltarea abilităţilor

antreprenoriale în rândul tinerilor și

facilitarea accesului acestora la finanţare -

START, aprobată prin Ordinul viceprim-

ministrului, ministrul economiei,

comerţului și relaţiilor cu mediul de afaceri,

nr. 838/2016. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0892 din 2016). 0892 din 2016). 0892 din 2016). 0892 din 2016). 0892 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 3140 din 31 Octombrie 2016. 3140 din 31 Octombrie 2016. 3140 din 31 Octombrie 2016. 3140 din 31 Octombrie 2016. 3140 din 31 Octombrie 2016

pentru aprobarea Procedurii de înregistrare

fiscală a contribuabililor nerezidenţi care

desfășoară activitate în România prin unul

sau mai multe sedii permanente, precum

și a modelului și conţinutului formularului

013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/

Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de

radiere pentru contribuabilii nerezidenţi

care desfășoară activitate în România prin

unul sau mai multe sedii permanente“. (MO(MO(MO(MO(MO

nrnrnrnrnr. 0893 din 2016). 0893 din 2016). 0893 din 2016). 0893 din 2016). 0893 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 3006 din 21 Octombrie 2016. 3006 din 21 Octombrie 2016. 3006 din 21 Octombrie 2016. 3006 din 21 Octombrie 2016. 3006 din 21 Octombrie 2016

privind aprobarea Procedurii de

implementare și de administrare a grupului

fiscal unic, precum și pentru aprobarea

modelului și conţinutului unor formulare.

(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0894 din 2016). 0894 din 2016). 0894 din 2016). 0894 din 2016). 0894 din 2016)

• HG nrHG nrHG nrHG nrHG nr. 826 din 02 Noiembrie 2016. 826 din 02 Noiembrie 2016. 826 din 02 Noiembrie 2016. 826 din 02 Noiembrie 2016. 826 din 02 Noiembrie 2016

privind stabilirea tarifelor de primă maxime

aplicabile de către societăţile de asigurare

care practică asigurarea obligatorie de

răspundere civilă auto pentru prejudicii

produse terţelor persoane prin accidente

de vehicule și de tramvaie. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0896 din. 0896 din. 0896 din. 0896 din. 0896 din

2016)2016)2016)2016)2016)

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 202 din 04 Noiembrie 2016. 202 din 04 Noiembrie 2016. 202 din 04 Noiembrie 2016. 202 din 04 Noiembrie 2016. 202 din 04 Noiembrie 2016

privind integrarea sistemului feroviar din

România în spaţiul feroviar unic european.

(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0900 din 2016). 0900 din 2016). 0900 din 2016). 0900 din 2016). 0900 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 1277 din 01 Noiembrie 2016. 1277 din 01 Noiembrie 2016. 1277 din 01 Noiembrie 2016. 1277 din 01 Noiembrie 2016. 1277 din 01 Noiembrie 2016

privind aprobarea Listei standardelor

române care adoptă standardele europene

armonizate referitoare la echipamente sub

presiune. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0905 din 2016). 0905 din 2016). 0905 din 2016). 0905 din 2016). 0905 din 2016)

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 201 din 04 Noiembrie 2016. 201 din 04 Noiembrie 2016. 201 din 04 Noiembrie 2016. 201 din 04 Noiembrie 2016. 201 din 04 Noiembrie 2016

privind stabilirea condiţiilor pentru

fabricarea, prezentarea și vânzarea

produselor din tutun și a produselor conexe

și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru

prevenirea și combaterea efectelor

consumului produselor din tutun. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr.....

0906 din 2016)0906 din 2016)0906 din 2016)0906 din 2016)0906 din 2016)

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 209 din. 209 din. 209 din. 209 din. 209 din 09 Noiembrie 201609 Noiembrie 201609 Noiembrie 201609 Noiembrie 201609 Noiembrie 2016

pentru modificarea și completarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

193/2002 privind introducerea sistemelor

moderne de plată. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0913 din 2016). 0913 din 2016). 0913 din 2016). 0913 din 2016). 0913 din 2016)

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 212 din 09 Noiembrie 2016. 212 din 09 Noiembrie 2016. 212 din 09 Noiembrie 2016. 212 din 09 Noiembrie 2016. 212 din 09 Noiembrie 2016

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea

și completarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea

schemelor de plăţi care se aplică în

agricultură în perioada 2015-2020 și pentru

modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991

privind societăţile agricole și alte forme de

asociere în agricultură, precum și pentru

înfiinţarea funcţiei de atașat agricol. (MO. (MO. (MO. (MO. (MO

nrnrnrnrnr. 0913 din 2016). 0913 din 2016). 0913 din 2016). 0913 din 2016). 0913 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2632 din 08 Noiembrie 2016. 2632 din 08 Noiembrie 2016. 2632 din 08 Noiembrie 2016. 2632 din 08 Noiembrie 2016. 2632 din 08 Noiembrie 2016

pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului

Finanţelor Publice puse la dispoziţia

autorităţilor și instituţiilor publice prin

sistemul informatic propriu. (MO nrnrnrnrnr. 0917. 0917. 0917. 0917. 0917

din 20162016201620162016)

• Ordonanţă de urgenţă nrnrnrnrnr. 77. 77. 77. 77. 77 din 0909090909

Noiembrie 2016 Noiembrie 2016 Noiembrie 2016 Noiembrie 2016 Noiembrie 2016 pentru modificarea și

completarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea

financiară a fondurilor europene pentru

perioada de programare 2014-2020. (MO nr. (MO nr. (MO nr. (MO nr. (MO nr.....

0920 din 2016)0920 din 2016)0920 din 2016)0920 din 2016)0920 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2082 din 28 Octombrie 2016. 2082 din 28 Octombrie 2016. 2082 din 28 Octombrie 2016. 2082 din 28 Octombrie 2016. 2082 din 28 Octombrie 2016

pentru aprobarea modelului și conţinutului

formularelor utilizate în activitatea de

inspecţie fiscală. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0930 din 2016). 0930 din 2016). 0930 din 2016). 0930 din 2016). 0930 din 2016)

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 220 din 17 Noiembrie 2016. 220 din 17 Noiembrie 2016. 220 din 17 Noiembrie 2016. 220 din 17 Noiembrie 2016. 220 din 17 Noiembrie 2016

pentru completarea alin. (1) al art. 139 din

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. (MO nr. (MO nr. (MO nr. (MO nr. (MO nr.....

0931 din 2016)0931 din 2016)0931 din 2016)0931 din 2016)0931 din 2016)

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 218 din 17 Noiembrie 2016. 218 din 17 Noiembrie 2016. 218 din 17 Noiembrie 2016. 218 din 17 Noiembrie 2016. 218 din 17 Noiembrie 2016

pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea

nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor

de masă. (MO nr. (MO nr. (MO nr. (MO nr. (MO nr. 0931 din 2016). 0931 din 2016). 0931 din 2016). 0931 din 2016). 0931 din 2016)

• Hotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nr. 852 din 16 Noiembrie. 852 din 16 Noiembrie. 852 din 16 Noiembrie. 852 din 16 Noiembrie. 852 din 16 Noiembrie

20162016201620162016 privind aprobarea schemei „Ajutor de

minimis pentru achiziţionarea de către

producătorii agricoli de animale de

reproducţie din rase pure și/sau hibride din

specia porcine“. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0932 din 2016). 0932 din 2016). 0932 din 2016). 0932 din 2016). 0932 din 2016)

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 221 din 17 Noiembrie 2016. 221 din 17 Noiembrie 2016. 221 din 17 Noiembrie 2016. 221 din 17 Noiembrie 2016. 221 din 17 Noiembrie 2016

pentru modificarea și completarea

Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind

aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului

de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale

din România. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0934 din 2016). 0934 din 2016). 0934 din 2016). 0934 din 2016). 0934 din 2016)

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 217 din. 217 din. 217 din. 217 din. 217 din 17 Noiembrie 201617 Noiembrie 201617 Noiembrie 201617 Noiembrie 201617 Noiembrie 2016

privind diminuarea risipei alimentare. (MO(MO(MO(MO(MO

nrnrnrnrnr. 0934 din 2016). 0934 din 2016). 0934 din 2016). 0934 din 2016). 0934 din 2016)

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 224 din 17 Noiembrie 2016. 224 din 17 Noiembrie 2016. 224 din 17 Noiembrie 2016. 224 din 17 Noiembrie 2016. 224 din 17 Noiembrie 2016

pentru modificarea și completarea Legii nr.

Continuare în pag. a 12-a
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C.C.I. Maramureș - Busola dumneavoastră în afaceri !

• • • • • Din străinătate

CERERI

CHILE

� Firmă specializată în vânzarea de
mașini-unele și echipamente auxiliare de
uz industrial pe piaţa din Chile și America
Latină, este interesată să intre în contact
cu producători români de strunguri, freze,
mașini de găurit, pliere și alte mașini de
prelucrare a metalului. (5983)
ELVEŢIA

� Compania elveţiană este importator
de case din lemn și dorește să coopereze
cu firme producătoare din România. Firmele
românești care au mai avut colaborări pe
piaţa elveţiană sau germană au prioritate
la primirea de răspunsuri din partea
importatorului elveţian. (5979)
GERMANIA

� Dorește identificarea de potenţiali
parteneri de afaceri români (furnizori),

producători de îmbrăcăminte de lucru.
(5973)
SPANIA

� Firma spaniolă este o companie
privată cu sediul central în Sant Cugat
(Barcelona) și deţine trei fabrici situate în
Berga (Barcelona), Ocana (Toledo) și
Ariestolas (Huesca). Din 1991 suntem pe
piaţa europeană lider în Europa în producţia
de snacks-uri, popcorn și produse Tex Mex
pentru Copackers, clienţi industriali și
Private Label(marca proprie) a celor mai
cunoscute lanţuri de supermarket-uri
europene. Suntem interesaţi să gasim un
distribuitor la nivel naţional în România,
dacă consideraţi că produsele noastre sunt
de interesul dumneavoastră vă rugăm să
ne contactaţi (5977)

OFERTE

EGIPT
� Producător de fructe și legume

(portocale, mango, rodii, căpșuni, cartofi,

ceapă verde, ceapă roșie, broccoli, bame,
anghinare). (5974)
� Producător și exportator de dulciuri

și produse alimentare (ciocolată, alune
acoperite cu ciocolată, praline, bomboane
cu mentă). (5980)
FINLANDA
� Produsele firmei sunt senzori

inteligenţi pentru a preveni focul în bucatărie.
Sunt dispozitive inteligente de siguranţă la
foc, cu auto-învăţare și tehnologie avansată,
premiată, care este rezultatul a ani de
cercetare și dezvoltare. Dispozitivele
reacţionează într-o situaţie de risc înainte
de a se forma gazele toxice și a se porni un
incendiu. Sunt testate SINTEF și îndeplinesc
cerinţele standard ale UE. (5978)
INDIA
� Exportă nuci de cocos, produse

alimentare organice, caju, condimente,
orez. (5982)
MOLDOVA
� Oferă la export vin premium calitate

superioară în cantităţi mari. (5976)

Acte normative publicate

în Monitorul Oficial
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213/1998 privind bunurile proprietate publică. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0936 din. 0936 din. 0936 din. 0936 din. 0936 din

2016)2016)2016)2016)2016)

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 226 din 17 Noiembrie 2016. 226 din 17 Noiembrie 2016. 226 din 17 Noiembrie 2016. 226 din 17 Noiembrie 2016. 226 din 17 Noiembrie 2016 pentru modificarea și

completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor

comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică și

privată a statului cu destinaţie agricolă și înfiinţarea Agenţiei

Domeniilor Statului. (MO nr. (MO nr. (MO nr. (MO nr. (MO nr. 0937 din 2016). 0937 din 2016). 0937 din 2016). 0937 din 2016). 0937 din 2016)

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 225 din. 225 din. 225 din. 225 din. 225 din 17 Noiembrie 201617 Noiembrie 201617 Noiembrie 201617 Noiembrie 201617 Noiembrie 2016 pentru modificarea și

completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/

2006. (MO nr. (MO nr. (MO nr. (MO nr. (MO nr. 0942 din 2016). 0942 din 2016). 0942 din 2016). 0942 din 2016). 0942 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2153 din 03 Noiembrie 2016 . 2153 din 03 Noiembrie 2016 . 2153 din 03 Noiembrie 2016 . 2153 din 03 Noiembrie 2016 . 2153 din 03 Noiembrie 2016 pentru aprobarea

Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia și

conștientizarea publicului privind protecţia mediului. (MO nr. (MO nr. (MO nr. (MO nr. (MO nr. 0946. 0946. 0946. 0946. 0946

din 2016)din 2016)din 2016)din 2016)din 2016)

• Decizie nrDecizie nrDecizie nrDecizie nrDecizie nr. 120 din 18 Noiembrie 2016 . 120 din 18 Noiembrie 2016 . 120 din 18 Noiembrie 2016 . 120 din 18 Noiembrie 2016 . 120 din 18 Noiembrie 2016 (Oficiul Român pentru

Drepturile de Autor) privind publicarea în Monitorul Oficial al

României, Partea I, a Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016

a Curţii de Apel București - Secţia a IV-a civilă, pronunţată în

Dosarul nr. 2.013/2/2016. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0952 din 2016). 0952 din 2016). 0952 din 2016). 0952 din 2016). 0952 din 2016)

• Decizie nrDecizie nrDecizie nrDecizie nrDecizie nr. 1171 din. 1171 din. 1171 din. 1171 din. 1171 din 21 Noiembrie 2016 21 Noiembrie 2016 21 Noiembrie 2016 21 Noiembrie 2016 21 Noiembrie 2016 (Autoritatea Naţională

pentru Administrare și Reglementare în Comunicaţii) pentru

stabilirea procedurii de soluţionare a litigiilor privind regimul

infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice. (MO(MO(MO(MO(MO

nrnrnrnrnr. 0952 din 2016). 0952 din 2016). 0952 din 2016). 0952 din 2016). 0952 din 2016)

• Lege nr nr nr nr nr. 233. 233. 233. 233. 233 din 24 Noiembrie 201624 Noiembrie 201624 Noiembrie 201624 Noiembrie 201624 Noiembrie 2016 privind parteneriatul

public-privat. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0954 din 2016). 0954 din 2016). 0954 din 2016). 0954 din 2016). 0954 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 3396. 3396. 3396. 3396. 3396 din 18 Noiembrie 2016 18 Noiembrie 2016 18 Noiembrie 2016 18 Noiembrie 2016 18 Noiembrie 2016 pentru aprobarea

modelului și conţinutului formularelor „Adeverinţă de venit“ și

„Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit“ pentru persoane

fizice. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0954 din 2016). 0954 din 2016). 0954 din 2016). 0954 din 2016). 0954 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2222 din. 2222 din. 2222 din. 2222 din. 2222 din 18 Noiembrie 201618 Noiembrie 201618 Noiembrie 201618 Noiembrie 201618 Noiembrie 2016 privind aprobarea

Regulamentului de atestare a producătorilor din industria mobilei.

(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0951 din 2016). 0951 din 2016). 0951 din 2016). 0951 din 2016). 0951 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 3418 din 22 Noiembrie 2016. 3418 din 22 Noiembrie 2016. 3418 din 22 Noiembrie 2016. 3418 din 22 Noiembrie 2016. 3418 din 22 Noiembrie 2016 pentru modificarea și

completarea Ordinului președintelui Agenţiei Naţionale de

Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor

speciale de executare silită, precum și a structurilor abilitate cu

ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii și efectuarea

procedurii de executare silită. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0960 din 2016). 0960 din 2016). 0960 din 2016). 0960 din 2016). 0960 din 2016)


