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În încheierea Raportului vom prezenta
cifre și date finale, absolute și procentuale,
concentrate în rezumat

La nivelul economiei judeţului
structura se prezintă astfel:

- numărul firmelor cu bilanţ depus a
crescut cu 101 (0,85%);

- cifra de afaceri a crescut cu 999,92
mil. de lei (8,39%);

- profitul a crescut cu 84,00 mil. de lei
(11,57%);

- pierderile au crescut cu 15,92 mil. de
lei (5,08%);

- variaţia numărului de salariaţi este
de 0,39% în plus faţă de 2014 (respectiv
287 salariaţi în plus);

- productivitatea muncii a crescut, de
la 163,70 mii de lei/ salariat, la 176,75 mii
de lei/ salariat (7,97%).

Prezentarea pe domenii de

Începând cu o idee din 2008 Corul Eaton a devenit
realitate. Nu era nevoie de experienţă anterioară ci doar
de dorinţa de a cânta, de a învăţa noi abilităţi și a te
bucura de prietenia și suportul celor din jur. De-a lungul
anilor Corul Eaton a primit invitaţii de a cânta în diverse
evenimente sociale. În fiecare an membrii corului încântă
publicul cu diverse colinde, românești cât și
internaţionale.

Ca rezultat al parteneriatului dintre CCI Maramureș
și firma Eaton Electro Producţie SRL, și în această iarnă,
Corul Eaton a colindat angajaţii CCI Maramureș.
Colindătorii au adus bucurie și pace în inimile tuturor.

Corul a fost foarte apreciat de întreaga audienţă și toată
lumea așteaptă cât de curând o nouă vizită.

Corul Eaton - Colind la Camera de Comerţ
și Industrie Maramureș

Vineri, 9 decembrie 2016, la invitaţia
directorului general al Eaton Electro
Producţie SRL, conducerea CCI
Maramureș a participat la Complexul
Două Veveriţe, la aniversarea a 15 ani
de activitate a firmei Eaton Electro
Producţie în România.

Într-o ambianţă de un rafinament
deosebit, mai mult de 300 dintre cei
peste 2000 de salariaţi ai firmei Eaton
Electro Producţie au luat parte la
masa festivă organizată.

Cei mai vechi angajaţi ai companiei
au fost menţionaţi și recompensaţi de
conducerea firmei.

Personalul administrativ de la fabrica
din Sârbi și de la cea din Tăuţii-

Eaton Electro Producţie SRL
~ 15 ani de activitate ~

Măgherăuș, au susţinut un inedit
program de colinde și o soprană cu
voce de aur a încântat asistenţa cu
recitalul ei.

Seara s-a încheiat cu un deosebit
foc de artificii urmat de prezentarea
și degustarea tortului aniversar.

Președintele CCI Maramureș, dl.
Gheorghe Marcaș, a susţinut un scurt
și emoţionant discurs în care a punctat
repere din istoria Eaton Electro
Producţie și a colaborării acestei
companii cu Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș. La final dl
Marcaș a oferit directorului general al
companiei, d-șoara Pop Pamela, un
trofeu și o diplomă aniversară.
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activitate a rezultatelor înregistrate, faţă
de 2014:

- a crescut numărul de firme în
agricultură cu 10 (0,08%), în construcţii cu 68
(0,55%), în servicii cu 125 (1,02%), în
transporturi cu 145 (1,18%) și în turism cu 14
(0,11%), iar în celelalte domenii
înregistrându-se o scădere nesemnificativă
a numărului de firme.

- cifra de afaceri a crescut după cum
urmează: în cercetare, dezvoltare și High Tech
cu 25,11 mil lei (0,18%), în industrie cu 147,91
mil. de lei (1,06%), în comerţ cu 298,84 mil.
de lei (9,31%), în construcţii cu 203,11 mil.
de lei (1,46%), în servicii cu 1,37 mil. de lei
(0,01%), în transporturi cu 108,24 mil. de lei
(0,78%), în comerţ cu 459,54 mil. de lei
(3,31%), în turism cu 41,73 mil. de lei (0.30%);
singurul domeniul în care cifra de afaceri „a
scăzut” fiind agricultura, silvicultura și
pescuitul, cu 0,79 mil. de lei;

- profitul brut a crescut: în cercetare,
dezvoltare și High Tech cu 10,27 mil. de lei
(1,02%), în construcţii cu 59,78 mil. de lei
(5,94%), în servicii cu 20,74 mil. de lei (2,06%),
în transporturi cu 28,78 mil. de lei (2,86%), în
comerţ cu 93,04 mil. de lei (9,25%) și în turism
cu 8,85 mil. de lei (0,88%). Scăderea profitului
s-a înregistrat în industrie cu 22,4 mil. de lei
(2,23%) și în agricultură, silvicultură și pescuit
cu 1,55 mil. de lei (0,15%);

- pierderile brute, în 2015, raportate la
cele din 2014, au fost mai mari doar în
industrie cu 3,08 mil. de lei (1,08%), restul
domeniilor înregistrând pierderi mai mici
după cum urmează: în cercetare, dezvoltare
și high tech cu 0,3 mil. de lei (0,12%),
agricultură, silvicultură și pescuit cu 2,83 mil.
de lei (0,99%), în construcţii cu 3,86 mil. de
lei (1,35%), în servicii cu 23,58 mil. de lei
(8,25%), în transporturi cu 5,64 mil. de lei
(1,97%), în comerţ cu 8,63 mil. de lei (3,02%)
și în turism cu 1,32 mil. de lei (0,46%);

- numărul de salariaţi a crescut în
domeniile: cercetare, dezvoltare și high-tech
cu 54 (0,07%), în industrie cu 381 (0,5%), în
construcţii cu 414 (0,54%), în servicii cu 285
(0,37%), în transporturi cu 705 (0,93%), în
comerţ cu 939 (1,23%), în turism cu 359
(0,47%). Faţă de 2014, numărul de salariaţi a
scăzut nesemnificativ în agricultură,
silvicultură și pescuit cu 95 de salariaţi
(0,47%);

- productivitatea muncii a crescut în
domeniile: cercetare, dezvoltare și high-tech
cu 4,72 mii de lei/ salariat (1.68%), în industrie
cu 8,92 mii de lei/ salariat (6,44%) – datorată,
de fapt, creșterii productivităţii din industria

mobilei cu 8,09 mii de lei/ salariat, din
industria extractiva și prelucrătoare cu 9,72
mii de lei/ salariat, din industria ușoară cu
4,3 mii de lei/ salariat și din industria
alimentară cu 5,82 mii de lei/ salariat; în
construcţii cu 22,36 mii de lei/ salariat
(21,10%); în transporturi cu 29,04 mii de lei/
salariat (14,72%); în comerţ cu 22,26 mii de
lei/ salariat (8,27%) și în turism cu 10,48 mii
de lei/ salariat (20,78%). Au cunoscut scăderi
ale productivităţii muncii domeniile:
agricultură, pescuit, piscicultură, cu 3,89 mii
de lei/ salariat (1,23%) și în servicii cu 8,92
mii de lei/ salariat (7,78%).

Raportat la gradul de mărime al
firmelor, în 2015 a crescut numărul
microîntreprinderilor, al întreprinderilor mici,
al întreprinderilor mari și a scăzut numărul
întreprinderilor mijlocii și a celor foarte mari.

Diagnoza situaţiei

economico-financiare a

judeţului Maramureș în profil

teritorial

a) Populaţia judeţului
Populaţia judeţului, la 1 ianuarie 2016,

conform Institutului Naţional de Statistică, a
fost de 525.765 locuitori și se află
localizată în profil teritorial astfel:
� populaţia urbană a fost de 316.994

locuitori (60,33%), din care în cele 2
municipii 191.898 locuitori (36,50%, Baia
Mare 28,15%), iar restul în cele 11 orașe;
� populaţia rurală a fost de 208.771

locuitori (39,67%), aflată în cele 63 de
comune.

Judeţul Maramureș are ca structuri
administrativ-teritoriale 2 municipii, Baia
Mare și Sighetu Marmaţiei, 11 orașe și 63 de
comune.

Din punct de vedere istoric-geografic, al
omogenităţii, structural, economic, social,
cultural și etnic, Maramureșul este împărţit
în analizele și studiile noastre în Maramureșul
de Est și Maramureșul de Vest.

Maramureșul de Est – Istoric – cuprinde:
municipiul Sighetu Marmaţiei, orașele: Borșa,
Dragomirești, Săliștea de Sus, Vișeu de Sus
și 31 de comune care au împreună 216.605
locuitori (41,24% din populaţia judeţului).
În această zonă se află numai 3.162 de
firme (25,24% din totalul firmelor judeţului).

Maramureșul de Vest cuprinde
municipiul Baia Mare, orașele: Baia Sprie,
Cavnic, Seini, Șomcuta Mare, Tăuţii
Măgherăuș, Târgu Lăpuș, Ulmeni și 32 de
comune, cu o populaţie de 309.160
locuitori (58,76%). Aici se află 9.053 firme

(74,75% din totalul firmelor maramureșene
care au raportat bilanţuri).

b ) Gradul de încărcare cu societăţi
comerciale, în aceste zone administrative,
cu societăţi comerciale reprezintă numărul
de societăţi raportat la 10.000 locuitori.

Astfel, mediile pe judeţ și zone, în 2015 au
fost de:

- media pe judeţ a fost de 232 firme/10.000
locuitori;

- media pe zona Maramureșul de Vest a
fost de 293 firme/10.000 locuitori;

- media pe zona Maramureșul de Est a fost
de 143 firme/10.000 locuitori;

- media pe zona urbană a judeţului a fost
de 306 firme/10.000 locuitori;

- media în mediul rural al judeţului a fost
de 221 firme/10.000 locuitori;

- municipiul Baia Mare are 426 firme/
10.000 locuitori;

- municipiul Sighetu Marmaţiei are 224
firme/10.000 locuitori

Datele de mai sus ne conduc la următoarele
concluzii:

- în privinţa existenţei densităţii de societăţi
comerciale între cele două zone ale judeţului,
zona Maramureșul de Vest cu 293 firme/
10.000 locuitori are mai mult cu 61 firme/
10.000 locuitori faţă de media judeţului și cu
147 firme/10.000 de locuitori faţă de zona
Maramureș de est – istoric;

- aceeași diferenţă, dar mult mai
accentuată, există între numărul de societăţi
comerciale din zona urbană, care este de 306
firme/10.000 locuitori și zona rurală care are
numai 121 firme/10.000 locuitori, cu o
diferenţă de 185 firme la 10.000 locuitori

- în cazul celor două municipii numărul de
societăţi comerciale la 10.000 locuitori este:
municipiul Baia Mare având 426 firme/
10.000 locuitori, mai mult cu 202 firme/10.000
locuitori faţă de municipiul Sighetu
Marmaţiei (224).

Aceste aglomerări de firme, diferite între
vestul și estul judeţului, dintre zonele urbane
și cele rurale, ne conduc nemijlocit la cauza
dezvoltării diferenţiate și disproporţionate a
nivelului economiei, a resurselor umane,
materiale și financiare proprii a localităţilor
din aceste zone, care stau la baza efectelor
negative, economice și sociale și care
determină nemulţumiri justificate în rândul
locuitorilor aflaţi în zonele defavorizate ale
judeţului - Maramureșul istoric și localităţile
rurale.

c) Contribuţia economico-financiară
a celor două zone – Maramureșul de Est
și Maramureșul de Vest, raportată la

Continuare în pag. a  3-a
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realizările pe întreg judeţul, se prezintă,
astfel:

Maramureșul de Est – istoric – a
realizat o cifră de afaceri de 2.196,75 mil lei
(18,81%), un profit brut de 172,62 mil. lei
(17,16%) și pierderi în sumă totală de 37,00
mil. lei (12,87%) cu un personal angajat de
15.793 salariaţi (20,76%). Productivitatea
muncii a fost de 139,10 mii lei/salariat.

Maramureșul de Vest a realizat cifra
de afaceri de 11.696,53 mil. lei (84,19%), un
profit brut de 833,35 mil. lei (82,84%), pierderi
de 294,05 mil. lei (87,13%) și salariaţi 60.274
angajaţi (79,24%). Productivitatea muncii a
fost de 194,06 mii lei/salariat.

Din datele de mai înainte rezultă pregnant
rămânerea în urmă la toate capitolele a zonei
de est a judeţului, pentru care propunem, ca
pentru ciclul economic 2016-2020,
parlamentarii, guvernul, consilierii judeţeni
și consiliile locale, prefectura și primarii din
zonă, să analizeze situaţia și să elaboreze
programe și proiecte de dezvoltare și creștere
economică, pornind de la resursele umane,
materiale, naturale existente și structura
acestora, pentru scoaterea din zona
defavorizată și trecerea într-o zonă prosperă.

Ca urmare a unei analize profunde a
cauzelor istorice care au condus la rămânerea
în urmă, să se apeleze la o dezbatere publică
care să unească specialiști ai sistemului
universitar, academic, politic, al consiliilor
locale, organizaţiilor neguvernamentale și pe
baza unei hotărâri guvernamentale zona să
fie declarată ca zonă de maximă urgenţă și
interes naţional și regional de creștere
economică și socială.

d) Indicatorii economico-financiari
pe zonele urban și rural

Analizând principalii indicatorii economico-
financiari în profil teritorial constatăm
următoarele:

Cifra de afaceri realizată în zona
urbană a fost 10.764,18 mil. lei (77,48% din
totalul înregistrat la nivelul judeţului), din care
se distanţează Baia Mare cu 7.656,44 mil. lei
(55,11%), urmând Sighetu Marmaţiei cu
6,98%, Târgu Lăpuș cu 3,05%, Tăuţii
Măgherăuș cu 2,80%, Vișeu de Sus cu
2,34%, Baia Sprie cu 2,25%, Borșa cu 2,17%,
și Seini cu 1,20%. Restul orașelor au fiecare
o contribuţie minoră, cuprinsă între 0,45%
Ulmeni și 0,09% Dragomirești.

În zona rurală, cifra de afaceri, pe total
judeţ, a fost de 3.129,10 mil. lei (22,52%).
Din cele 63 de comune se remarcă cu rezultate
de excepţie comunele limitrofe orașelor și
municipiilor și în mod deosebit cele care

printr-o politică chibzuită a consiliilor locale
și a primarilor s-au orientat pentru
dezvoltarea economică a localităţii, prin
atragerea de investitori străini sau autohtoni
oferindu-le diferite facilităţi. Pe primul loc
se află comuna Fărcașa în care se realizează
o cifră de afaceri de 1.052,96 mil. lei (7,58%
din cifra totală a judeţului), urmată în ordine
descrescătoare de comuna Recea cu 528,33
mil. lei (3,80%), Dumbrăviţa cu 250,06 mil.
lei (1,80%), Satulung cu 109,37 mil. lei
(0,79%), Mireșu Mare cu 106,84 mil. lei
(0,77%), Ardusat cu 84,30 mil.lei (0,61%).

Profitul brut înregistrat pe total judeţ,
în zona urbană a fost de 796,95 mil. lei
(79,22%) din profitul total realizat în judeţ,
din care municipiul Baia Mare deţine 526,45
mil. lei (59,29% din profitul realizat la nivelul
judeţului). Urmează municipiul Sighetu
Marmaţiei care deţine 7,39%. Restul orașelor
– 11 la număr – deţin împreună 12,54% din
care se clasează pe primele poziţii Borșa cu
2,48%, Baia Sprie cu 2,06% și Tăuţii-
Măgherăuș cu 1,93%. În zonă rurală
profitul brut realizat pe total judeţ a fost de
209,02 mil. lei (20,78%). Firmele din comuna
Fărcașa 41,93 mil. lei (4,70% din profitul total
al judeţului), din comuna Dumbrăviţa au
realizat 40,05 mil. lei (3,98%), cele din comuna
Recea 22,70 mil. lei (2,26%) și cele din Moisei
9,5 mil. lei (0,94%).

Pierderile brute, în scădere pe total
judeţ, au fost în zona urbană de 248,1 mil.
lei (86,80%), din care municipiul Baia Mare
deţine 206,34 mil. lei (72,19%) din pierderile
înregistrate la nivelul judeţului. Celelalte
unităţi urbane înregistrează diferenţa de
41,76 mil. de lei, din care 9,01 mil. lei (3,15%)
aparţinând municipiului Sighetu Marmaţiei.
În zona rurală pierderile au fost de 13,20%
din totalul înregistrat în judeţ.

Numărul salariaţilor raportaţi a fost în
zona urbană a fost de 63.217 salariaţi,
reprezentând 83,11% din totalul salariaţilor
înregistraţi în bilanţurile firmelor din judeţ.
În municipiul Baia Mare numărul de salariaţi
a fost de 42.281, respectiv 55,58% din totalul
judeţului. În municipiul Sighetu Marmaţiei
au fost raportaţi în bilanţurile pe anul 2015
un număr de 7.292 salariaţi (9,59%). În cele
11 orașe numărul de salariaţi a fost de
13.644, adică 17,94% din angajaţii din judeţ.
Orașe care au avut o reprezentare mai
semnificativă a numărului de salariaţi sunt:
Borșa cu 3,55%, Baia Sprie cu 3,09%, Târgu
Lăpuș cu 2,89% și Vișeu de Sus cu 2,68%. În
zona rurală au lucrat 12.850 salariaţi
(16,89%) din totalul judeţului. Au fost
localităţi comunale care au avut salariaţi
angajaţi în firmele din comună cu mult peste

unele orașe. În comuna Fărcașa 2.444 salariaţi
(3,21%) lucrau în cele 64 de firme; în comuna
Recea, în cele 254 de firme au lucrat 2.060
salariaţi (2,71%); în comuna Dumbrăviţa în
cele 59 de firme au lucrat 1.121 angajaţi
(1,47%).

Productivitatea muncii că și cheie de
control a eficienţei și eficacităţii muncii vii,
în 2015, s-a prezentat astfel:

- în zona urbană a fost de 170,27 mii de
lei/salariat.

- în zona rurală de 273,51 mii de lei/
salariat.

Această diferenţă mare a productivităţii
muncii realizată de firmele din mediul rural
și cele din mediul urban este dată de
cantonarea firmelor din grupa companiilor
micro, mici și mijlocii, care ocupă
preponderent un spaţiu al firmelor active în
mediul rural, unde întâlnim productivităţi ale
muncii foarte ridicate, date de raportul dintre
cifra de afaceri mare raportată la valoarea
mică a muncii vii, realizată uneori cu 1 până
la 5 salariaţi – în comerţ, construcţii și servicii.

* * *
Topul rezultatelor care ordonează poziţia

ocupată ca urmare a Raportului, în primele
10 centre teritorial administrative,  în
ordinea descrescătoare a cifrei de afaceri,
constatăm, în ceea ce privește aportul lor la
economia judeţului, următoarea clasificare:

- pe locul I se află municipiul Baia Mare
cu 7.656,4 mil. lei (55,11%), urmează pe locul
II comuna Fărcașa cu 1.052,96 mil. lei
(7,58%), municipiul Sighetu Marmaţiei pe
locul III cu 969,28 mil. lei (6,98%), pe IV
comuna Recea cu 525,33 mil. lei, pe locul V
orașul Târgu Lăpuș cu 423,72 mil. lei, pe VI
orașul Tăuţii Măgherăuș cu 388,44 mil.
lei, pe locul VII orașul Vișeu de Sus cu
325,80 mil. lei, pe locul VIII orașul Baia Sprie
cu 312,63 mil. de lei, pe locul IX orașul Borșa
cu 302,07 mil. lei și pe locul X comuna
Dumbrăviţa cu 250,06 mil. lei

Primelor 10 firme la principalii
indicatori, în ordine descrescătoare:

- la cifra de afaceri primele 10 firme au
raportat 23,35% din realizările totale ale
judeţului: Eaton Electro Producţie SRL, Aramis
Invest SRL, Taparo SA, Italsofa Romania SRL,
Aviva SRL, Universal Alloy Corporation Europe
SRL, Plimob SA,  Ferma Zootehnică SRL,
Weidmuller Interface Romania SRL, Electro
Distribution SRL;

- la profitul brut primele 10 firme active
raportează 19,01% , primele 3 dintre ele fiind
Universal Alloy Corporation Europe SRL,
Compania Naţională a Metalelor Preţioanse

Starea economiei judeţului Maramureș 2015 - Partea a III-a
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și Neferoase Remin SA, Eaton Electro
Producţie SRL, Aramis Invest SRL, Maravet
SA, Aviva SRL, Plimob SA, Investa CCI SRL,
Italsofa Romania SRL, Ferma Zootehnică SRL;

- alte 10 firme din judeţ au înregistrat
41,68% din pierderile totale înregistrate
de firmele din judeţ: Romaltyn Mining SRL,
Retail Development Invest 1 SRL, Samax
Romania SRL, Techologyplus SRL, Romaltyn
Exploration SRL, African Consolidated
Resources SRL, X.S. Sud Compani SRL, Eco-
Energ-Lemn SA, Vectrix Grup SRL, Karelia-
Upofloor SRL;

- ca număr de salariaţi primele 10 firme
după acest indicator au 13.353 salariaţi
(17,55%). Cu peste 1000 de salariaţi sunt
firmele: Aramis Invest SRL, Eaton Electro
Producţie SRL, Plimob SA, Aviva SRL, Italsofa
Romania SRL.

Locul și aportul membrii CCI
Maramureș la realizările judeţului, se
prezintă astfel: la cifra de afaceri - 29%; la
profitul brut - 22%; la pierderile totale brute
2%;  și la numărul de salariaţi angajaţi și
raportaţi - 23%.

Membri Colegiului de Conducere a Camerei
noastre nu au fost mai prejos. Ei au avut
următoarea contribuţie la zestrea economiei
judeţului: la cifra de afaceri 9,80%; la profitul
total brut 4,95%, la pierderi 0,04% și la
numărul de salariaţi angajaţi și raportaţi
5,06%.

Cifrele de mai sus confirmă încă o dată
reprezentativitatea membrilor Camerei și a
Colegiului de Conducere a Camerei în mediul
de afaceri maramureșean, ceea ce întărește
necesitatea ca aceștia să fie recunoscuţi
drept parteneri sau colaboratori ai instituţiilor
publice locale și judeţene, mai ales în
soluţionarea problemelor de dezvoltare
economică și socială a judeţului Maramureș
și totodată apărători ai intereselor membrilor
Camerei și a celorlalţi oameni de afaceri din
judeţ în relaţiile lor cu administraţiilor locale
maramureșene.

Propuneri de dezvoltare și

creștere economică a

Maramureșului pe termen

mediu și lung

O primă observaţie este aceea că
municipiului Baia Mare este cea mai
dezvoltată zonă din judeţ din punct de vedere
economic. De asemenea, din datele
prelucrate se desprinde necesitatea
organizării viitoarei zone metropolitane în

jurul  municipiului Baia Mare, care ar putea
să cuprindă orașele: Baia Sprie, Tăuţii
Măgherăuș și comunele Recea, Satulung,
Coltău, Lăpușel, Groși, Șișești, Săcălășeni,
Dumbrăviţa, iar una în zona Sighetu
Marmaţiei, care să cuprindă localităţile:
Sarasău, Bocicoiu Mare, Rona de Jos,
Crăciunești.

Zona Maramureșului istoric rămâne, în
continuare, defavorizată, un obiectiv major
al preocupărilor parlamentarilor, consilierilor
locali și judeţeni împreună cu ONG, cu
organizaţiile patronale și profesionale și cu
CCI, în scopul reducerii decalajelor  în circuitul
economiei. Aceștia, pe baza unui studiu
aprofundat și realist trebuie să pună mai
accentuat în valoare resursele umane,
materiale și naturale de care dispune zona.
Sugerăm aici pe cele care le avem în vedere:

- resursele umane,  populaţia, cu un
trecut milenar al meseriilor tradiţionale
consolidate: în agricultură sub colinară și
montană – zootehnie, pomicultură, produse
agroalimentare bio și eco –, în apicultură, în
extragerea și prelucrarea materialelor
naturale de construcţii, în prelucrarea
lemnului pentru construcţii, obiecte de uz
casnic, în artizanat, prelucrarea lânii și
mijloace de transport, în extragerea și
prelucrarea sării; dispun de un grad peste
medie de pregătire profesională tehnică și
superioară a regiunii în domeniul industrial,
cu predilecţie a prelucrării lemnului,
agricultură eco și bio, în turism ș.a.

- resursele naturale: minereuri,
minerale din întreaga gamă existentă în
natură, inclusiv metale preţioase și
neferoase, rocile utile – marmură, tuf
vulcanic, zeolite, travertin –; ape minerale;
resurse forestiere, cu un potenţial crescut în
faună și floră, mult peste media României și
a UE, cu unicitatea mediului natural; potenţial
energetic eolian și hidroenergetic pe râurile
superioare; locaţii balneoclimaterice și de
tratament, în special saline; turism pentru
sporturile de iarnă și de vară, turism
ecumenic, turism pentru sărbători și obiceiuri
tradiţionale; organizarea de evenimente și
excursii cinegetice, inclusiv acţiuni
vânătorești și multe alte activităţi tematice.

Este nevoie de elaborarea unei strategii
de dezvoltare și creștere economică pe
termen mediu și lung, prin folosirea eficientă
a resurselor locale și regionale de care
dispune zona și care, cu toate insistenţele
noastre repetate, nu au intrat în vizorul edililor
la nivel de judeţ și de localităţi. Considerăm
că sectoarele: agricultura, turismul, industria
lemnului, industria alimentară, agricultură și
industria produselor eco și bio, care se
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pretează unor forme rapide de înfiinţare și
de atragere în circuitul economic comercial,
cu investiţii și costuri modeste, cu intervenţia
financiară a statului, a băncilor comerciale și
a fondurilor de investiţii, care să sprijine
întreprinderile individuale și familiare
dispersate în toate localităţile judeţului.

La nivelul judeţului se simte, de asemenea,
nevoia de o strategie de organizare în forme
asociative patronale sau profesionale
puternice din punct de vedere al forţei
economice și financiare, care ar putea asigura
o dezvoltare puternică, capabilă să reziste
concurenţei asociaţiilor puternice pe domenii
similare de activitate pe zone, care să dispună
de o infrastructură consolidată ce poate să
asigure dezvoltarea și creșterea economică
a judeţului. Această formă organizaţională
ar trebui să asigure locuri de muncă pentru a
atrage revenirea în ţară a maramureșenilor
care au migrat, ei reprezentând, de fapt, forţa
de muncă cea mai viguroasă și activă a
Maramureșului!

Încă din anii 2001 – 2003 există organizate
în judeţ Microregiunile de dezvoltare
economico-socială, constituite pe principiul
tradiţional teritorial istoric al vechilor Ţări:
Ţara Lăpușului, Ţara Chioarului, Ţara
Maramureșului, Ţara Codrului, care cuprind
UAT din zonă și pot constitui nuclee de
pornire a economiei locale, cu puternice
manifestări, obiceiuri și activităţi tradiţionale
în domeniile meșteșugăresc, bucătărie, fier
și comportament cultural, educaţionale, etnic
și religios, filozofic și prin modul sănătos de
viaţă, port și îmbrăcăminte.

Maramureșul, pe termen mediu și lung, are
nevoie de un proiect de dezvoltare
economico-socială, de o strategie axată pe
aceste centre microregionale, cunoscutele
„Ţări” în care să ia fiinţă colective de lucru
multi și pluridisciplinare, în care să fie
cooptate și folosite cadrele didactice,
comitetele de persoane vârstnice, biserica și
mănăstirile . Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, prin specialiștii săi, are
experienţa rezultată prin înfiinţarea
„Microregiunilor de Dezvoltare Economică și
Socială” și este pregătită să se implice, să
sprijine cu informaţii utile și la zi, pentru
fiecare localitate din microregiune sau zonă
geografică, inclusiv la nivel de sat.
Confirmăm, încă o dată, oferta noastră în
colaborarea și elaborarea acestei strategii
de dezvoltare economică și socială a
judeţului. Pentru realizarea acestui obiectiv
este necesar să încheiem parteneriate cu
organele executive și legislative din

Urmare din pag. a 3-a

Continuare în pag. a  5-a
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administraţiile locală și judeţeană. Oferta
noastră o oferim dezinteresat, echidistant
faţă de mediul politic, în beneficiul
autorităţilor publice maramureșene.

Noi ne oferim, de fapt,  rolul pe care-l avem
prin lege și statut, de interfaţă între mediul
de afaceri și mediul politic – administrativ
local și judeţean, prin aducerea la aceeași
masă, a oamenilor de afaceri, cu
administraţia locala, judeţeană, cu instituţiile
deconcentrate ale guvernului în teritoriu,a
parlamentarilor, a miniștrilor și personalului
din executivul ţării, indiferent de culoarea
lor politică, inclusiv a ambasadorilor și
reprezentanţilor ambasadelor române sau
străine sau a oamenilor de afaceri străini pe
care îi atragem pe meleagurile
maramureșene. Prin această participare la

elaborarea strategiei de dezvoltare, credem,
că vom putea beneficia cu toţii de informaţii
clare și pertinente, complete, determinate
într-un timp rezonabil, constituite pe baza
expertizei și a bazei de date de care Camera
de Comerţ și Industrie Maramureș dispune,
dublată de seriozitatea cu care am tratat
cererile și dorinţele celor care apelează la
serviciile noastre în cei 26 de ani de existenţă.
Facem un apel către toţi factorii care pot ajuta
la dezvoltarea și creșterea economică a
judeţului în întregul său și punctual în zonele
slab dezvoltate economic, social și
educaţional.

Tragem un semnal de alarmă asupra
pericolului care, în ultimele decenii
postdecembriste,  se așază peste tradiţionalul
„brand maramureșean” prin indiferenţa unor
organe administrative locale și judeţene care

au neglijat apărarea, menţinerea și
conservarea tradiţionalului și tradiţiilor în
viaţa și existenţa Maramureșului, timp în care
s-a confundat democraţia cu încălcarea
cutumelor legilor naturale și culturale
seculare, care ne-a conservat existenţa de-a
lungul secolelor.

Camerele de Comerţ și Industrie, ca
instituţii cu un istoric de aproape două secole
în lume, au fost înfiinţate, de jos în sus, din
iniţiativa oamenilor de afaceri și a societăţii
civile, ca o necesitate de a apăra interesele
membrilor săi, a oamenilor de afaceri și a
întregii comunităţii de afaceri, în raport cu
autorităţile publice și cu organismele din ţară
și din străinătate, având ca obiectiv major
dezvoltarea economiei reale și sănătoase în
România și care are o trăire sănătoasă cerută
de viaţa privată.

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
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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.

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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Consumul mondial de energie este în
creștere. El s-a dublat în ultimii 40 de ani și se
estimează o creștere de până la 30 % până în
2030. Producţia și utilizarea energiei
generează aproximativ două treimi din
emisiile de gaze cu efect de seră care sunt
cauza predominantă a schimbărilor climatice.

Un sistem de management al energiei ajută
organizaţiile să-și gestioneze mai bine
utilizarea energiei. Acesta presupune
dezvoltarea și implementarea unei politici
energetice, stabilirea obiectivelor și
proiectarea planurilor de acţiune pentru
atingerea lor. Acesta poate include
implementarea de noi tehnologii eficiente
energetic, reducerea pierderilor de energie
sau îmbunătăţirea proceselor curente pentru
a reduce costurile.

ISO 50001, Sisteme de management al

energiei – Cerinţe și ghid de utilizare, (adoptat
ca standard român cu indicativul SR EN ISO
50001) furnizează organizaţiilor un nou cadru
pentru dezvoltarea unui sistem de management al energiei efectiv.

Standardele internaţionale reprezintă consensul asupra soluţiilor
concrete și a celor mai bune practici pentru eficienţa energetică și
energia regenerabilă. Standardele internaţionale ajută organizaţiile
să-și reducă consumul de energie și să adopte tehnologii cu energie
regenerabilă.

Organizaţia Internaţională de Standardizare - ISO și energia

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 prezentăm în cele

ce urmează:

�  Obţinerea asistenţei

de specialitate privind:

- pașii de urmat, documente

necesare pentru intrarea în

afaceri;

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

Oferta de servicii de asistenţă pentru înregistrarea în Registrul Comerţului
- 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

De asemenea, asigură interoperabilitatea,
încurajând trecerea la surse de energie
regenerabilă și deschizând pieţele pentru
inovaţii care să facă faţă provocărilor
energetice mondiale.

Standardele internaţionale ne ajută să ne
îndreptăm către „energie accesibilă și curată
pentru toţi“ unul din obiectivele de dezvoltare
durabilă ale ONU din noul program al
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru
îmbunătăţirea vieţii oamenilor până în 2030.

Mai multe detalii ale ISO în acest domeniu
energetic puteţi afla accesând https://
standardizare.files.wordpress.com/2016/
12/5b-brosura-iso-si-energia.pdf.  (informaţii
preluate de pe site www.asro.ro)

CCI Maramureș, prin Centrul Zonal de
Informare și Vânzare în domeniul
standardizării, pune la dispoziţie toate
standardele adoptate de Asociaţia de
Standardizare din România (ASRO) în acest
domeniu.

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

litigii/ conflicte care reies din conţinutul acestor relaţii.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contact:
CENTRUL DE MEDIERE AL CAMEREI DE COMERŢ ȘI
INDUSTRIE MARAMUREȘ
430232 Baia Mare, Bd. Unirii nr. 16, MARAMURES - ROMANIA
Tel. 0262221510, 0362405303, 0728233908
Fax: 0262225794
e-mail: cci_mm@ccimm.ro;  www.ccimm.ro
Coordonator Centru: TUS Florentin
Secretariat Tehnic: Hotea Tivadar Sandra Georgiana
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Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contact: CURTEA DE ARBITRAJ COMERCIAL DE PE LÂNGĂ CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ
430232 Baia Mare, Bd. Unirii nr. 16, MARAMURES - ROMANIA
Tel. 0262221510, 0362405303, 0728233908, Fax: 0262225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro, www.ccimm.ro
Secretar Curtea de Arbitraj Comercial: Hotea Tivadar Sandra Georgiana
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• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 5387 din 30 Septembrie 2016. 5387 din 30 Septembrie 2016. 5387 din 30 Septembrie 2016. 5387 din 30 Septembrie 2016. 5387 din 30 Septembrie 2016

privind modificarea și completarea

Metodologiei de acreditare și evaluare

periodică a furnizorilor de formare continuă

și a programelor de formare oferite de

aceștia, aprobată prin Ordinul ministrului

educaţiei, cercetării, tineretului și sportului

nr. 5.564/2011. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0970 din 2016). 0970 din 2016). 0970 din 2016). 0970 din 2016). 0970 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 3097 din 24 Noiembrie 2016. 3097 din 24 Noiembrie 2016. 3097 din 24 Noiembrie 2016. 3097 din 24 Noiembrie 2016. 3097 din 24 Noiembrie 2016

pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin.

(8) și art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015

privind Codul de procedură fiscală. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr.....

0970 din 2016)0970 din 2016)0970 din 2016)0970 din 2016)0970 din 2016)

• Hotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nr. 879 din 23 Noiembrie. 879 din 23 Noiembrie. 879 din 23 Noiembrie. 879 din 23 Noiembrie. 879 din 23 Noiembrie

20162016201620162016 pentru aprobarea Normelor privind

pregătirea și atestarea profesională a

managerilor de transport în regim de taxi și

închiriere. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0970 din 2016). 0970 din 2016). 0970 din 2016). 0970 din 2016). 0970 din 2016)

• Normă nrNormă nrNormă nrNormă nrNormă nr. 38 din 23 Noiembrie 2016. 38 din 23 Noiembrie 2016. 38 din 23 Noiembrie 2016. 38 din 23 Noiembrie 2016. 38 din 23 Noiembrie 2016

(Autoritatea de Supraveghere Financiara)(Autoritatea de Supraveghere Financiara)(Autoritatea de Supraveghere Financiara)(Autoritatea de Supraveghere Financiara)(Autoritatea de Supraveghere Financiara)

privind drepturile, obligaţiile, competenţele

și desemnarea administratorului special.

(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0971 din 2016). 0971 din 2016). 0971 din 2016). 0971 din 2016). 0971 din 2016)

• Hotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nr. 866 din 16 Noiembrie. 866 din 16 Noiembrie. 866 din 16 Noiembrie. 866 din 16 Noiembrie. 866 din 16 Noiembrie

2016 2016 2016 2016 2016 pentru modificarea și completarea

Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea

contractului sectorial/acordului-cadru din

Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile

sectoriale, aprobate prin Hotărârea

Guvernului nr. 394/2016, precum și pentru

modificarea și completarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractului de

achiziţie publică/acordului-cadru din Legea

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.

395/2016. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0972 din 2016. 0972 din 2016. 0972 din 2016. 0972 din 2016. 0972 din 2016)

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 241 din 29 Noiembrie 2016. 241 din 29 Noiembrie 2016. 241 din 29 Noiembrie 2016. 241 din 29 Noiembrie 2016. 241 din 29 Noiembrie 2016

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri

pentru accelerarea implementării

proiectelor de infrastructură

transeuropeană de transport, precum și

pentru modificarea și completarea unor

acte normative. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0974 din 2016). 0974 din 2016). 0974 din 2016). 0974 din 2016). 0974 din 2016)

• Ordonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţă nrnrnrnrnr.84.84.84.84.84 pentru

modificarea și completarea unor acte

normative din domeniul financiar-fiscal.

(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0977 din 2016). 0977 din 2016). 0977 din 2016). 0977 din 2016). 0977 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2218 din 28 Noiembrie 2016. 2218 din 28 Noiembrie 2016. 2218 din 28 Noiembrie 2016. 2218 din 28 Noiembrie 2016. 2218 din 28 Noiembrie 2016

privind stabilirea valorii nominale indexate

a unui tichet de masă pentru semestrul II

al anului 2016. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0983 din 2016). 0983 din 2016). 0983 din 2016). 0983 din 2016). 0983 din 2016)

Acte normative publicate

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

• Hotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nr. 867 din. 867 din. 867 din. 867 din. 867 din 16 Noiembrie16 Noiembrie16 Noiembrie16 Noiembrie16 Noiembrie

2016 2016 2016 2016 2016 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractelor de

concesiune de lucrări și concesiune de

servicii din Legea nr. 100/2016 privind

concesiunile de lucrări și concesiunile de

servicii. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0985 din 2016). 0985 din 2016). 0985 din 2016). 0985 din 2016). 0985 din 2016)

• Normă nrNormă nrNormă nrNormă nrNormă nr. 39 din. 39 din. 39 din. 39 din. 39 din 25 Noiembrie25 Noiembrie25 Noiembrie25 Noiembrie25 Noiembrie

2016(Autoritatea de Supraveghere2016(Autoritatea de Supraveghere2016(Autoritatea de Supraveghere2016(Autoritatea de Supraveghere2016(Autoritatea de Supraveghere

Financiara)Financiara)Financiara)Financiara)Financiara) privind asigurările auto din

România. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0986 din 2016). 0986 din 2016). 0986 din 2016). 0986 din 2016). 0986 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 125 din 17 Noiembrie 2016. 125 din 17 Noiembrie 2016. 125 din 17 Noiembrie 2016. 125 din 17 Noiembrie 2016. 125 din 17 Noiembrie 2016

pentru aprobarea Normei sanitare

veterinare privind metodologia de prelevare,

ambalare, identificare, depozitare și

transport al probelor de produse medicinale

veterinare în vederea efectuării controlului

de laborator. (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0991 din 2016). 0991 din 2016). 0991 din 2016). 0991 din 2016). 0991 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2336 din 08 Decembrie 2016. 2336 din 08 Decembrie 2016. 2336 din 08 Decembrie 2016. 2336 din 08 Decembrie 2016. 2336 din 08 Decembrie 2016

privind modificarea Ghidului de finanţare

a Programului de stimulare a înnoirii

Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul

ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.

954/2016. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0995 din 2016). 0995 din 2016). 0995 din 2016). 0995 din 2016). 0995 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2315 din. 2315 din. 2315 din. 2315 din. 2315 din 05 Decembrie 201605 Decembrie 201605 Decembrie 201605 Decembrie 201605 Decembrie 2016

pentru completarea Ghidului de finanţare a

Programului privind reducerea emisiilor de

gaze cu efect de seră în transporturi, prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele

de transport rutier nepoluant din punct de

vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru

vehicule electrice și electrice hibrid plug-in,

aprobat prin Ordinul ministrului mediului,

apelor și pădurilor nr. 1.559/2016. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr.....

0998 din 20160998 din 20160998 din 20160998 din 20160998 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 974 din 29 Noiembrie 2016. 974 din 29 Noiembrie 2016. 974 din 29 Noiembrie 2016. 974 din 29 Noiembrie 2016. 974 din 29 Noiembrie 2016

pentru aprobarea ghidurilor solicitantului

aferente măsurilor I.6, I.23, II.2 și IV.4 din

Programul operaţional pentru pescuit și

afaceri maritime 2014-2020. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1008. 1008. 1008. 1008. 1008

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

• Ordonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nr. 96 din 08. 96 din 08. 96 din 08. 96 din 08. 96 din 08

Decembrie 2016Decembrie 2016Decembrie 2016Decembrie 2016Decembrie 2016 pentru modificarea și

completarea unor acte normative în domeniile

educaţiei, cercetării, formării profesionale și

sănătăţii. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1009 din 2016). 1009 din 2016). 1009 din 2016). 1009 din 2016). 1009 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 3592 din 14 Decembrie 2016. 3592 din 14 Decembrie 2016. 3592 din 14 Decembrie 2016. 3592 din 14 Decembrie 2016. 3592 din 14 Decembrie 2016

pentru modificarea și completarea

Procedurii de furnizare de informaţii

conform art. 61 din Legea nr. 207/2015

privind Codul de procedură fiscală, aprobată

prin Ordinul președintelui Agenţiei

Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.770/

2015. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1017 din 2016). 1017 din 2016). 1017 din 2016). 1017 din 2016). 1017 din 2016)
• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 842 din 09 Decembrie 2016. 842 din 09 Decembrie 2016. 842 din 09 Decembrie 2016. 842 din 09 Decembrie 2016. 842 din 09 Decembrie 2016

privind aprobarea metodologiei de calcul al
ratei de actualizare ce va fi utilizată la
atribuirea contractelor de achiziţie publică.
(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 1022 din 2016). 1022 din 2016). 1022 din 2016). 1022 din 2016). 1022 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 3620 din 16 Decembrie 2016. 3620 din 16 Decembrie 2016. 3620 din 16 Decembrie 2016. 3620 din 16 Decembrie 2016. 3620 din 16 Decembrie 2016
privind modificarea Ordinului președintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii
de înregistrare a activităţii de distribuţie și
comercializare angro de băuturi alcoolice
și/sau tutun prelucrat, precum și pentru
aprobarea modelului și conţinutului unor
formulare. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1023 din 2016). 1023 din 2016). 1023 din 2016). 1023 din 2016). 1023 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2873 din 16 Decembrie 2016. 2873 din 16 Decembrie 2016. 2873 din 16 Decembrie 2016. 2873 din 16 Decembrie 2016. 2873 din 16 Decembrie 2016
privind reglementarea procedurii de raportare
a unor indicatori economico-financiari de către
operatorii economici cu capital/patrimoniu
integral ori majoritar deţinut direct sau indirect
de autorităţile publice centrale ori locale. (MO (MO (MO (MO (MO
nrnrnrnrnr. 1023 din 2016). 1023 din 2016). 1023 din 2016). 1023 din 2016). 1023 din 2016)

• Rectificare nrRectificare nrRectificare nrRectificare nrRectificare nr. 96 din 21 Decembrie. 96 din 21 Decembrie. 96 din 21 Decembrie. 96 din 21 Decembrie. 96 din 21 Decembrie
20162016201620162016 referitoare la Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea
și completarea unor acte normative în
domeniile educaţiei, cercetării, formării
profesionale și sănătăţii, în cuprinsul art.
VIII. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1027 din 2016). 1027 din 2016). 1027 din 2016). 1027 din 2016). 1027 din 2016)

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 250 din 17 Decembrie 2016. 250 din 17 Decembrie 2016. 250 din 17 Decembrie 2016. 250 din 17 Decembrie 2016. 250 din 17 Decembrie 2016
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea
și completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în
anul 2016, prorogarea unor termene,
precum și unele măsuri fiscal-bugetare și
pentru modificarea și completarea unor
acte normative. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1028 din 2016). 1028 din 2016). 1028 din 2016). 1028 din 2016). 1028 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 3609 din 15 Decembrie 2016. 3609 din 15 Decembrie 2016. 3609 din 15 Decembrie 2016. 3609 din 15 Decembrie 2016. 3609 din 15 Decembrie 2016
privind organizarea activităţii de
administrare a marilor contribuabili. (MO (MO (MO (MO (MO
nrnrnrnrnr. 1034 din 2016). 1034 din 2016). 1034 din 2016). 1034 din 2016). 1034 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 3610 din 15 Decembrie 2016. 3610 din 15 Decembrie 2016. 3610 din 15 Decembrie 2016. 3610 din 15 Decembrie 2016. 3610 din 15 Decembrie 2016
privind organizarea activităţii de
administrare a contribuabililor mijlocii. (MO (MO (MO (MO (MO
nrnrnrnrnr. 1034 din 2016). 1034 din 2016). 1034 din 2016). 1034 din 2016). 1034 din 2016)

• Hotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nr. 1004 din. 1004 din. 1004 din. 1004 din. 1004 din 21 Decembrie21 Decembrie21 Decembrie21 Decembrie21 Decembrie
20162016201620162016pentru aprobarea Normelor referitoare
la provenienţa, circulaţia și comercializarea
materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de
depozitare a materialelor lemnoase și al
instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum
și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului
(UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European
și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de
stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care
introduc pe piaţă lemn și produse din lemn.

(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 1046 din 2016). 1046 din 2016). 1046 din 2016). 1046 din 2016). 1046 din 2016)

Continuare în pag. a 12-a
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• • • • • Din străinătate

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 146 din 21 Decembrie 2016 . 146 din 21 Decembrie 2016 . 146 din 21 Decembrie 2016 . 146 din 21 Decembrie 2016 . 146 din 21 Decembrie 2016 pentru modificarea
Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare și
pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea
Instrucţiunilor pentru organizarea și desfășurarea activităţii de control
oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport,
valorificare și comercializare a produselor și subproduselor
alimentare de origine nonanimală. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1050 din 2016). 1050 din 2016). 1050 din 2016). 1050 din 2016). 1050 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 147 din 22 Decembrie 2016 . 147 din 22 Decembrie 2016 . 147 din 22 Decembrie 2016 . 147 din 22 Decembrie 2016 . 147 din 22 Decembrie 2016 privind modificarea și
completarea Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare și pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru
aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea și
desfășurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat
de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente
de origine animală. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1050 din 2016). 1050 din 2016). 1050 din 2016). 1050 din 2016). 1050 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 3254 din 21 Decembrie 2016 . 3254 din 21 Decembrie 2016 . 3254 din 21 Decembrie 2016 . 3254 din 21 Decembrie 2016 . 3254 din 21 Decembrie 2016 privind aprobarea
măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și
ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii
economice prin creșterea productivităţii muncii în întreprinderi
mici și mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-
2020. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1053 din 2016). 1053 din 2016). 1053 din 2016). 1053 din 2016). 1053 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 140 din 16 Decembrie 2016. 140 din 16 Decembrie 2016. 140 din 16 Decembrie 2016. 140 din 16 Decembrie 2016. 140 din 16 Decembrie 2016 pentru modificarea și
completarea Condiţiilor minime de funcţionare a abatoarelor de
capacitate mică, aprobate prin Ordinul președintelui Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare și pentru Siguranţa Alimentelor nr.
35/2011. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1056 din 2016). 1056 din 2016). 1056 din 2016). 1056 din 2016). 1056 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 3698 din 27 Decembrie 2016. 3698 din 27 Decembrie 2016. 3698 din 27 Decembrie 2016. 3698 din 27 Decembrie 2016. 3698 din 27 Decembrie 2016 pentru aprobarea
modelului și conţinutului unui formular, precum și pentru
modificarea Ordinului președintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și
conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării
în scopuri de taxă pe valoarea adăugată. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1059 din 2016). 1059 din 2016). 1059 din 2016). 1059 din 2016). 1059 din 2016)

• Hotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nr. 907 din 29 Noiembrie 2016. 907 din 29 Noiembrie 2016. 907 din 29 Noiembrie 2016. 907 din 29 Noiembrie 2016. 907 din 29 Noiembrie 2016 privind etapele de
elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate
din fonduri publice. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1061 din 2016). 1061 din 2016). 1061 din 2016). 1061 din 2016). 1061 din 2016)

• Hotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nr. 937 din 08 Decembrie 2016. 937 din 08 Decembrie 2016. 937 din 08 Decembrie 2016. 937 din 08 Decembrie 2016. 937 din 08 Decembrie 2016 pentru instituirea
unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea
investiţiilor întreprinderilor mici și mijlocii. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1067 din 2016). 1067 din 2016). 1067 din 2016). 1067 din 2016). 1067 din 2016)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 3696 din 27 Decembrie 2016 . 3696 din 27 Decembrie 2016 . 3696 din 27 Decembrie 2016 . 3696 din 27 Decembrie 2016 . 3696 din 27 Decembrie 2016 pentru aprobarea
procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit,
contribuţii de asigurări sociale de sănătate și contribuţii de asigurări
sociale, precum și pentru aprobarea unor formulare și modificarea
Ordinului președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
nr. 3.655/2015 pentru aprobarea modelului, conţinutului,
modalităţii de depunere și de gestionare a formularului 600
„Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria
persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii“.
(MO nrMO nrMO nrMO nrMO nr. 1069 din 2016). 1069 din 2016). 1069 din 2016). 1069 din 2016). 1069 din 2016)

Acte normative publicate

în Monitorul Oficial
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CERERI

DANEMARCA

� Firma daneză dorește să importe din
România nuci și fructe uscate. Cantitate:
minim 1 camion per livrare. (5991)

MAREA BRITANIE

� Firma este interesată de un
producător român de mobilier (intreprindere
mijlocie) pentru achiziţia de diverse tipuri
de mese și noptiere, cantitate 8-10
containere pe an. (5984)

� Distribuitor britanic de produse
alimentare, este interesat în colaborarea
cu un producător român de caramele de
ciocolată (chocolate fudge). (5986)

POLONIA

� Distribuitor en-gros de produse de
menaj în Polonia, solicită: vase, tăvi, veselă
și alte produse de bucătărie din mase

plastice; butoaie de plastic; vase, farfurii,
tăvi, boluri din ceramica emailată; accesorii
de bucătărie emailate. (5993)

SUEDIA

� Solicită produse vechi scoase din uz
(mobilă, mașini unelte, părţi din case și
din hale industriale). (5985)

OFERTE

CEHIA

� Compania cehă produce și oferă scule
de mână de înaltă calitate, atât
profesionale cât și pentru uz casnic. (5987)

� Compania ceha produce și oferă piese
de concasor pentru concasoare de piatră,
concasoare de reciclare și tehnologii
conexe. (5988)

CHINA

� Exportă carcase din piele pentru telefon
mobil: IPHONE, HUAWEI, SAMSUNG, etc,
peste 3000 de modele. (5992)

EGIPT

� Produce și exportă fasole, ierburi și

condimente – seminţe de anason, seminţe
de chimen, seminţe de chimen dulce,
seminţe de ţelină, boia de ardei etc. (5995)

� Exportă fructe și legume proaspete
(rodii, struguri, lămâi, portocale, mango,
ceapă, usturoi). (5996)

INDIA

� Producător de nutraceutice,
cosmetice, suplimente alimentare, produse
de îngrijire personală (pe bază de plante
cosmetice), OTC, Pharma OTC, produse
chirurgicale, produse Ayurvedice, bunuri de
larg consum, caută importator/ agent/
distribuitor în România (5994)

UCRAINA

� Firma ucraină oferă toate tipurile de
furaje combinate pentru animale (vaci, cai,
iepuri, etc.), pești și păsări de curte (pui
de carne, găini ouătoare, raţe, gâște,
prepeliţe, curcani (5989)

� Producător dediverse sortimente de
musli, oferă la export produsele sale. (5990)


