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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

autorizate vor avea putea angaja maxim 3 persoane, iar

Din ianuarie 2017 apar schimbări majore la regimul PFA și II
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.

De ţinut minte, mai întâi un
scurt istoric de la momentul
pregătirii preaderării României -
1995 și cel al Aderării României
la UE - 2007.

Transpunerea în practică a
prevederilor Acordului European
de Asociere, precum și pregătirea
procesului de aderare a României
la Uniunea Europeană au revenit
Comitetului Interministerial
pentru Integrare Europeană, care
și-a început oficial activitatea în
cadrul primei reuniuni, la 14
august 1995.

La 27 iunie 1997, la
Amsterdam, are loc summit-ul
Uniunii Europene, la care sunt

Zece ani în

Uniunea Europeană

- Partea I -

ACADEMIA DE MANAGEMENT

pentru IMM

În data de 16 ianuarie a.c. a fost
lansată o nouă serie de curs „Inspector/

Referent Resurse Umane”, curs
organizat de către Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș în cadrul
Academiei de Management pentru IMM,
împreună cu un grup de specialiști cu o
experienţă vastă în domeniul resurselor
umane și o pregătire pedagogică

Curs INSPECTOR/

REFERENT RESURSE UMANE
corespunzătoare formării profesionale a
adulţilor.

Cursul se desfășoară pe parcursul a
10 zile, de luni până joi, începând cu ora
16:30, la sediul CCI Maramureș.

La invitaţia Camerei de Comerţ și
Industrie Maramureș au răspuns un
număr de 16 persoane care activează în
diverse domenii de activitate.
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invitate să participe și statele
candidate la aderare, iar România a
fost reprezentată la lucrările acestei
reuniuni de o delegaţie condusă de
președintele Emil Constantinescu.

La 15 iulie 1997, Comisia
Europeană a publicat Agenda 2000,
caracterizată drept un pachet de
măsuri, care indică calea de urmat
pentru realizarea aderării. De
asemenea, documentul are anexate
opiniile Comisiei, elaborate pe baza
criteriilor de la Copenhaga, privind
cererile de aderare formulate de
Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia,
Lituania, Polonia, România, Slovacia
și Slovenia. Comisia a realizat
evaluări pentru fiecare ţară în parte
privind gradul de îndeplinire a
condiţiilor de aderare, iar România
nu a fost inclusă în categoria ţărilor
recomandate să înceapă negocierile
de aderare.

Autorităţile de la București au
realizat Programul Naţional de
Aderare a României la Uniunea
Europeană pe termen mediu, care era
structurat în patru părţi și care a fost
transmis, la 25 iunie 1998, Comisiei
Europene.

Executivul comunitar a propus, la
13 octombrie 1999, începerea
negocierilor de aderare la Uniunea
Europeană cu Malta, Letonia,
Lituania, Slovacia, Bulgaria și
România, dar în ceea ce privește
ultimele două state au trebuit să
aștepte decizia din 10-11 decembrie
1999 a Consiliului European de la
Helsinki. Cu această ocazie liderii
celor 15 state membre au aprobat în
prima zi a Consiliului European
începerea negocierilor de aderare a
celor șase state, printre care și
România, cu precizarea că momentul
aderării acestora se va produce atunci
când statele solicitante vor  îndeplini
condiţiile de aderare.

Reţinem că momentul deschiderii
negocierilor de aderare ale României
cu Uniunea Europeană s-a realizat la
Bruxelles, la 15 februarie 2000, în cadrul

Conferinţei Interguvernamentale
România-UE la nivel de miniștrii de
externe ai celor 15 state membre de
către delegaţia română condusă de
ministrul Afacerilor Externe, Petre
Roman.

La 29 iunie 2001, Ministerul
Integrării Europene din Guvernul
României trimite la Bruxelles,
Comisiei Europene, ediţia 2001 a
Programului Naţional de Aderare
a României la UE, care reflecta
stadiul de pregătire a statului
român pentru aderare, privitoare la
evoluţiile în îndeplinirea fiecărui
criteriu în parte și pe fiecare
domeniu de activitate.

La 11 martie 2004, Parlamentul
European a aprobat raportul referitor
la candidatura României și Bulgariei
de aderare la Uniunea Europeană.

Ceremonia de importanţă istorică
desfășurată la Dublin, la 1 mai 2004,
va fixa momentul prin care Uniunea
Europeană a primit cele zece noi state
membre, Cipru, Estonia, Letonia,
Lituania, Malta, Polonia, Republica
Cehă, Slovacia, Slovenia, Ungaria,
fără România și Bulgaria, moment
care a reprezentat ocazia pentru
liderii de la Bruxelles de a transmite,
totuși, un mesaj de încredere
autorităţilor de la București că sunt
în programul următor de primire.

Astfel, la 8 decembrie 2004, cu
prilejul conferinţei de aderare
România-UE, România finalizează,
din punct de vedere tehnic,
negocierile de aderare la UE, la
Bruxelles, prin închiderea
provizorie a ultimelor două
capitole: „Politica în domeniul
concurenţei” (cap. 6) și „Justiţie și
afaceri interne” (cap. 24) și la 14
decembrie al aceluiași an, Comisia
Europeană, în cadrul celei de-a XII-
a și ultime Conferinţe
Interguvernamentale de Aderare a
României la UE, desfășurată la
Bruxelles, confirmă închiderea
provizorie a tuturor celor 31 de
capitole de negociere, urmând ca
decizia politică de închidere a
negocierilor să fie pronunţată de

Consiliul European în cadrul
Reuniunii de iarnă. Cu această
ocazie, reprezentanţii Comisiei
Europene au subliniat că România
va trebui să își respecte în totalitate
angajamentele asumate în vederea
închiderii negocierilor și să facă din
reforma administraţiei publice, a
sistemului judiciar și din lupta
împotriva corupţiei, priorităţi
absolute pentru perioada
următoare.

La 16 decembrie 2004, Parlamentul
European a votat raportul referitor
la progresele României pe calea
aderării la Uniunea Europeană,
recomandând semnarea Tratatului de
Aderare în primăvara anului 2005 și
aderarea efectivă, care va avea loc la 1
ianuarie 2007.

În cadrul Reuniunii de iarnă a
Consiliului European, desfășurat la
17-18 decembrie 2004, liderii Uniunii
Europene au aprobat ca, în cazul în
care își vor continua reformele și își
vor îndeplini angajamentele asumate,
Tratatul de aderare a României și a
Bulgariei la UE să fie semnat în
aprilie 2005, iar aderarea ca state cu
drepturi depline a celor două ţări să
aibă loc la 1 ianuarie 2007.

La 13 aprilie 2005, la Strasbourg,
Parlamentul European a acordat
Avizul conform pentru semnarea
Tratatului de Aderare al României la
Uniunea Europeană, iar la 25 aprilie
2005, la Luxemburg, a avut loc
ceremonia de semnare a tratatului de
aderare a României la instituţiile
Uniunii Europene.

La 25 octombrie 2005, la
Strasbourg, în plenul Parlamentului
European, comisarul european
pentru extindere, Olli Rehn, a
prezentat, structurat în cadrul celor
două rapoarte, poziţiile Comisiei
Europene privind nivelul atins de
Bulgaria și de România pe calea
aderării. Conform prezentării
comisarului european, „ambele state
- Bulgaria și România - au  înregistrat
progrese în îndeplinirea obligaţiilor

Zece ani în Uniunea Europeană - Partea I

Continuare în pag. a 3-a
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asumate. România a înregistrat
progrese în domeniul justiţiei, al
concurenţei și al ajutoarelor de stat
și o anume ameliorare în privinţa
alinierii legislaţiei la normele
comunitare, a făcut progrese în
domeniul respectării drepturilor
omului și ale minorităţilor, dar este
obligatoriu ca eforturile să continue
în domeniul economiei”.

În continuarea pașilor aderării, la
26 septembrie 2006, la Strasbourg,
Comisia Europeană a prezentat
raportul comprehensiv de
monitorizare a României și Bulgariei,
în care s-a făcut precizarea, pentru
prima dată, că cele două state
candidate sunt pregătite să adere la 1
ianuarie 2007.

La 24 noiembrie 2006, Republica
Federală Germania a ratificat Tratatul
de Aderare al României și Bulgariei
la Uniunea Europeană, fiind astfel
ultimul stat care încheie acest proces
destul de lung, de 12 ani, necesar, dar
anevoios. Drumul ratificării din
partea celor 25 de state ale UE a fost
încheiat.

În 14-15 decembrie 2006 Consiliul
European de la Bruxelles a confirmat
aderarea României și a Bulgariei la
Uniunea Europeană la 1 ianuarie
2007.

După primirea în UE, România are

reprezentanţi în toate instituţiile
europene, iar cetăţenii săi beneficiază
de unele drepturi conferite de
cetăţenia europeană. Limba română
a devenit una dintre limbile oficiale
ale UE, toate documentele
comunitare urmând a fi traduse și în
limba română. Cu privire la toate
drepturile pe care România ar fi
trebuit să le câștige odată cu aderarea
vom vorbi mai încolo.

Ţara noastră a organizat alegeri
europarlamentare de trei ori: la 25
noiembrie 2007, pentru alegerea a 35
de europarlamentari români, la 7
iunie 2009, pentru cele 33 de mandate
de europarlamentar care au revenit
României, iar la 25 mai 2014, pentru
32 de mandate.

De-a lungul celor zece ani de la
aderarea la UE, ţara noastră a avut
trei comisari europeni.

- primul comisar - Leonard
Orban și-a preluat funcţia de comisar
european pentru Multilingvism la 1
ianuarie 2007. Mandatul său s-a
încheiat la 9 februarie 2010;

- al doilea comisar european din
partea României a fost Dacian
Cioloș, pentru Agricultură și
Dezvoltare Rurală, fiind învestit în
funcţie la 9 februarie 2010. Dacian
Cioloș a gestionat unul dintre cele
mai importante portofolii, care a
avut alocat pentru anul 2010 circa
50 de miliarde de euro, aproape o
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treime din bugetul Uniunii
Europene;

- al treilea comisar european din
partea României este, de la 1
noiembrie 2014, Corina Creţu (până
în 2019), pentru Politica Regională
a Comisiei Europene.

În cadrul instituţiilor și organelor
UE - Consiliul, Comisia Europeană,
Parlamentul European -, România
este reprezentată prin membri
desemnaţi sau aleși, încă de la
momentul aderării la UE.

România are drept de vot în toate
reuniunile Consiliului Uniunii
Europene. Ca cel de-al șaptelea stat
membru, după mărime sau criteriu
demografic, României i-au fost
atribuite 14 voturi.

În cadrul instituţiilor UE, România
mai are ca  reprezentanţi: un
judecător la Curtea de Justiţie a
Comunităţilor Europene; un
judecător la Tribunalul Uniunii; un
membru în Curtea de Conturi; 15
membri în Comitetul Economic și
Social și 15 membri în Comitetul
Regiunilor.

De asemenea, Banca Naţională a
României face parte din Sistemul
European al Băncilor Centrale, iar
guvernatorul acesteia participă, ca
membru cu drepturi depline, la
Consiliul General al Băncii
Centrale Europene și la comitetele
acesteia.

În perioada 18 - 19 ianuarie 2017,
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
a organizat la cerere, un curs intensiv de
„EXCEL” pentru un grup de 6 angajaţi ai
PIATRA ȘI NISIP SRL.

Cursul a for organizat la Complex
Hotelier Turist Șuior în cadrul unui team
building al societăţii. În cadrul cursului
au fost folosite materiale didactice de actualitate și alte mijloace
necesare bunei desfășurări a activităţilor teoretice cât și a celor
practice. Programul a fost susţinut de către un formator cu o

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

Curs intensiv de “EXCEL”
specializare corespunzătoare programei
de pregăt i re ș i  cu o pregăt i re
pedagogică speci f ică formăr i i
profesionale a adulţilor.

La finalul cursului toţi participanţii au
primit certificate de participare emise de
către Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș.

Având în vedere feedback-ul pozitiv, colaborarea cu PIATRA
ȘI NISIP SRL va continua în vederea organizării acestui curs pe o
perioadă mai îndelungată de timp.
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Camera de Comerţ și Industrie Maramureș,

în parteneriat cu

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă „Gheorghe Pop de
Băsești” al Judeţului Maramureș

organizează prima ediţie a manifestării expoziţionale dedicată domeniului de siguranţă și securitate

PREVENT

Manifestarea își propune să devină o viitoare platformă regională reprezentativă de întâlnire a
actorilor interesaţi de domeniul siguranţă și securitate fie ei din categoriile rezidenţial, business sau
public, în special în următoarele arii de interes:

- sisteme și soluţii de detecţie, semnalizare și stingere a incendiilor;
- sisteme și soluţii de protecţie a spaţiilor și valorilor, sisteme anti-efracţie;
- sisteme și soluţii de control a accesului;
- sisteme și soluţii de supraveghere video a spaţiilor și clădirilor;
- sisteme și soluţii mecanice, electronice și electromecanice de protecţie și securitate;
- alte sisteme de avertizare a pericolului și accesorii de securitate
- servicii de proiectare, verificare și punere în execuţie a soluţiilor tehnice în domeniul siguranţă și

securitate, pentru proiecte rezidenţiale, business sau publice.

Sloganul evenimentului este:

PREVENIM, PROTEJĂM și SALVĂM

Manifestarea se va desfășura în perioada 30-31 martie 2017, în Baia Mare, la Centrul

de Instruire și Marketing al CCI Maramureș, Aleea Expoziţiei nr. 5.
Gândit ca un eveniment integrat, PREVENT va oferi participanţilor un loc de promovare, întâlnire,

informare și dezbatere atât prin EXPOZIŢIE TEMATICĂ, cât și prin cele două zile de conferinţe și
prezentări de firme sau servicii.

Principala temă a conferinţelor din acest an va fi alinierea la condiţiile obligatorii
pentru avizarea și autorizarea pentru securitatea la incendiu, în condiţiile în care 30 iunie
2017, este termenul limită de conformare  la normele prevăzute de lege.

Costul închirierii unui stand amenajat de 6 mp este de 450 ron+TVA.
Orice alte informaţii suplimentare le puteţi obţine la tel. +40-262-221510, 0362-405303, 0728-

233908, fax +40-262-225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro, persoana de contact Adrian Nicolaescu.

www.ccimm.ro,        ExpoPrevent
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Preveder i le legale refer i toare la
categoriile de clădiri pentru care este
necesară autorizarea de securitate la
incendiu au fost schimbate, potrivit unui
act normativ publicat în Monitorul Oficial.
În principal, pentru anumite construcţii s-
au introdus arii minime de autorizare, iar
pentru altele acestea au fost micșorate
sau chiar mărite.

Noile prevederi fac parte din Hotărârea

Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea

categoriilor de construcţii și amenajări

care se supun avizării și/sau autorizării

privind securitatea la incendiu. Actul
normativ a apărut în Monitorul Oficial,

Partea I, nr. 628 din 16 august și a intrat
în vigoare la data publicării, înlocuind,
practic, vechile reguli stabilite prin HG nr.
1739/2006. În esenţă, Executivul a
introdus arii minime pentru autorizarea
anumitor clădiri, în timp ce ariile minime
deja existente pentru alte construcţii au
fost micșorate sau mărite.

Construcţi i le și amenajări le care
funcţionează în prezent fără a deţine o
autorizaţie de securitate la incendiu au
obligaţia obţinerii acestui document până
la 30 iunie 2017, în condiţiile în care acest
termen a fost deja prelungit, pe parcursul
lui 2016, cu șase luni

În ceea ce privește procedura de obţinere
a autorizaţiei de securitate la incendiu,
aceasta a fost ușor simplificată din
septembrie 2016, odată cu intrarea în
vigoare a Ordinului Ministerului Afacerilor
Interne nr. 129/2016.

Cum până la expirarea termenului-limită
până la care trebuie obţinută autorizaţia
de securitate la incendiu mai sunt 120 de
zile, IGSU a publicat recent un ghid privind
avizarea/autorizarea construcţiilor, prin care
să vină în ajutorul persoanelor ce au
obligaţia obţinerii documentului.

(http://ijsunt.ro/ghid)

Clădiri și amenajări pentru care este
nevoie de avizare și autorizare

Concret, hotărârea de Guvern recent
intrată în vigoare stabilește că se supun
avizării și autorizării privind securitatea
la incendiu următoarele categorii de
construcţii și amenajări:

1. Clădiri
· încadrate conform legii în categoriile

de importanţă excepţională și deosebită,
indiferent de aria construită, regimul de
înălţime sau destinaţie (faţă de vechea

reglementare, nu mai scrie că este vorba

de clădiri civile);
· definite conform reglementărilor tehnice

specifice domeniului securităţii la incendiu

ca ”înalte” sau “foarte înalte”, indiferent
de aria construită ori de destinaţie (de

asemenea, precizarea ”civile” a fost

eliminată);
· în care sunt amplasate încăperi sau

grupuri de încăperi, definite conform
reglementărilor tehnice specifice domeniului
securităţii la incendiu ca “săli aglomerate”,
indiferent de aria construită, regimul de
înălţime ori destinaţie;

· de locuit colective, noi sau existente,
cu  mai mult de patru niveluri
supraterane, la care se realizează sau
amenajează mansarde (până pe 15 august,

legislaţia făcea referire la un regim de

înălţime egal sau mai mare de parter +

trei etaje, la care se amenajau sau se

realizau mansarde sau supraetajări);
· pentru sedii ale autorităţilor publice

locale și centrale, cu aria desfășurată mai
mare sau egală cu 600 mp (până acum,

avizarea și autorizarea erau necesare

indiferent de aria construită);
· pentru lăcașuri de cult și spaţii de cazare

aferente, accesibile publicului, cu aria
desfășurată mai mare de 200 mp, cu
excepţia caselor parohiale, clădirilor
destinate locuirii personalului monahal,
clopotniţelor, lumânărarelor și capelelor
(înainte de modificări, se făcea referire la

lăcașurile de cult și spaţiile de cazare

aferente, indiferent de arie sau numărul

de persoane, exceptate fiind doar casele

parohiale);
· agrozootehnice sau agroindustriale,

închise, cu aria construită mai mare sau
egală cu 600 mp, cu excepţia silozurilor
metalice, depozitelor de furaje fibroase,
serelor, solarelor, răsadniţelor
și  c iupercăr i i lor (la excepţii au fost

adăugate depozitele de furaje fibroase);
· de depozitare a buteliilor transportabile

pentru gaze comprimate, lichefiate sau
dizolvate sub presiune, cu excepţia GPL,
de capacitate medie sau mare.

2. Clădiri sau spaţii amenajate în
clădiri, având destinaţia de:

· comerţ, cu aria desfășurată mai mare
sau egală cu 600 mp (iniţial, aria minimă

era de 400 mp și era precizat că este vorba

de clădiri cu funcţiuni mixte), sau dacă
spaţiul este amenajat în clădiri de locuit
colective, cu aria desfășurată mai mare
sau egală cu 200 mp (iniţial, aria minimă

era de peste 50 mp);
· alimentaţie publică, cu aria desfășurată

mai mare sau egală cu 200 mp;
· birouri, financiar-bancară, de asigurări

și burse, cu aria desfășurată mai mare sau
egală cu 600 mp;

· îngrijire a sănătăţii, cu spitalizare
continuă, indiferent de suprafaţă, sau

dispensare și policlinici, cu aria desfășurată
mai mare sau egală cu 600 mp (faţă de

peste 400 mp, cât era până acum);
· învăţământ, supraveghere, îngrijire sau

cazare/adăpostire a copiilor preșcolari,
elevilor, studenţilor, bătrânilor, persoanelor
cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, cu
aria desfășurată mai mare sau egală cu
150 mp (înainte, obligaţia era valabilă

indiferent de arie);
· gară, autogară și aerogară, cu aria

desfășurată mai mare sau egală cu 600
mp (înainte, obligaţia era valabilă

indiferent de arie), precum și staţii de
metrou, indiferent de aria desfășurată;

· cultură, cu aria desfășurată mai mare
sau egală cu 600 mp;

· parcaj, cu peste 10 autoturisme (până

pe 15 august, era vorba și de clădiri/spaţii

pentru înt reţ inere ș i  reparare a

mașinilor);
· centru de agrement, cu piscine

interioare (au fost eliminate piscinele

exterioare), servicii de relaxare și întreţinere
corporală, cu masaj, hidromasaj,
împachetări, băi de plante, saună uscată,
cabine cromo-aromo-terapii și baie
turcească, terenuri de squash, săli de
aerobic, fitness, biliard, tenis de masă și
fotbal mecanic, terenur i  de tenis,
minifotbal și fotbal cu vestiarele aferente
și altele similare, cu aria desfășurată
mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă
spaţiul este amenajat în clădiri de
locuit colective, cu suprafaţa mai mare
sau egală cu 200 mp (prevederea

referitoare la spaţiile din clădirile de locuit

colective nu exista înainte);
· primire turistică, cu mai mult de opt

camere și/sau 16 locuri (înainte de

modificare era vorba de peste trei camere

și/sau șase locuri), pentru cazare de tipul:
hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri,
hosteluri, minihoteluri, vile turistice,
bungalouri, cabane turistice, de vânătoare,
de pescuit, sate de vacanţă, popasuri
turistice, căsuţe tip camping, pensiuni
turistice urbane și rurale, inclusiv unităţile
de alimentaţie din incinta acestora (faţă

de vechea reglementare, au fost eliminate

campingurile, pensiunile agroturistice,

apartamentele de închiriat și camerele de

închiriat);
· producţie sau depozitare, cu aria

desfășurată mai mare sau egală cu 600
mp (faţă de 400 mp, cât era înainte), sau
dacă spaţiul este amenajat în clădiri de
locuit colective, cu aria desfășurată mai
mare sau egală cu 200 mp (înainte,

obligaţia era valabilă indiferent de

suprafaţă).

Pentru ce clădiri este nevoie de autorizaţia de
securitate la incendiu? Noi reguli PSI se aplică deja

Continuare în pag. a 6-a
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3. Clădiri civile subterane sau spaţii publice amenajate la
subsolul, demisolul, în podul, ori pe acoperișul tip terasă al
clădirilor civile, cu aria desfășurată mai mare sau egală 100
mp. (În baza HG nr. 1739/2006, ale cărei prevederi au fost abrogate

marţi, erau supuse avizării și/sau autorizării construcţiile civile

subterane sau spaţiile publice amenajate la subsolul, demisolul,

podul ori pe acoperișul tip terasă al clădirilor civile, indiferent de

destinaţie, aria construită/desfășurată sau de numărul de persoane.)

4. Construcţii ori sisteme sau instalaţii pentru:
· staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule

cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide
petroliere ori staţii mixte;

· staţii de depozitare și distribuţie a gazelor naturale comprimate
utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV);

· alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor la platforme
și parcuri industriale;

· lucrări noi și de modificare a instalaţiilor de stingere, detectare,
semnalizare și alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră
sub incidenţa HG nr. 571/2016.

5. Construcţii sau amenajări sportive, cu capacitatea mai
mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune în interior, ori
mai mare sau egală cu 1.000 de locuri pe scaune în aer
liber. (Până zilele trecute, pragul de avizare al amenajărilor

sportive în aer liber era stabilit la 2.500 de locuri pe scaune.)

Clădiri și amenajări supuse doar autorizării
În ceea ce privește construcţiile și amenajările care se supun

Pentru ce clădiri este nevoie de autorizaţia de
securitate la incendiu? Noi reguli PSI se aplică deja

doar autorizării privind securitatea la incendiu, în hotărârea de
Guvern publicată ieri se enumeră expres următoarele categorii:

1. Construcţii ori sisteme sau instalaţii pentru:
· sisteme de distribuţie gaze petroliere lichefiate la autovehicule

cu capacitatea de stocare de maximum 30 mc echivalent apă
(faţă de 3 mc echivalent apă, cât era înainte), care nu sunt
amplasate în staţii mixte;

· staţii transportabile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule
cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 mc;

· alimentarea consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate
în rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea individuală de
maximum 5.000 l sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu
capacitatea totală de maximum 30.000 l volum de apă aferente
laboratoarelor - sanitare, școlare și alte asemenea -, clădirilor cu
activităţi de producţie și fluxuri tehnologice, instalaţiilor de încălzire
centrală și locală, pentru prepararea apei calde de consum și a
hranei;

· puncte de desfacere a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate
la consumatori cu capacitatea de stocare/depozitare de minimum
250 kg GPL și maximum 1.250 kg GPL (în baza regulilor vechi,

exista doar limita maximă, nu și cea minimă);
· alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi.

2. Construcţii sau amenajări temporare în aer liber, pentru
spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală
cu 200 de locuri pe scaune, ori având destinaţia comercială,
cu aria desfășurată/suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500
mp. (Înainte nu era precizat că este vorba de construcţii/amenajări

în aer liber.)

 (Sursa: www.avocatnet.ro)

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-
Vest, partener în cadrul proiectului
NEPTUNE, a lansat Schema de vouchere și
servicii suport pentru inovare și
antreprenoriat, care se adresează
microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și
mijlocii precum și viitorilor antreprenori.

Proiectul NEPTUNE, finanţat din programul
de cercetare-dezvoltare-inovare Orizont
2020 al Comisiei Europene, dispune de un
buget de 4,1 milioane de euro la nivelul
celor 11 parteneri, din care 75% este
dedicat susţinerii directe a IMMurilor prin
schema de vouchere și prin serviciile suport
acordate de către parteneri.

Obiectivul schemei de vouchere NEPTUNE
este de a sprijini inovarea, antreprenoriatul
și colaborările transfrontaliere în industriile
albastre în regiunile partenere: Regiunea
Nord-Vest (RO), Noua Aquitanie, Occitania
și Provence-Alpi-Coasta de Azur (FR), Attica
și Grecia de Vest (GR), Lombardia (IT),
Ţara Bascilor și Catalonia (SP), Polonia și

AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL ȘI DIRECT DE 100% PENTRU

IMM-URILE DIN INDUSTRIILE ALBASTRE DIN TRANSILVANIA DE NORD
Suedia.  Un pachet de servicii suport pentru
inovare, internaţionalizare și
antreprenoriat, furnizat de partenerii
NEPTUNE, este de asemenea disponibil în
cadrul apelului de finan�are.

Voucherele reprezintă o modalitate de
a oferi sprijin financiar direct și
nerambursabil 100%, cu sume între 5.000
- 60.000 euro, IMMurilor și viitorilor
antreprenori din Transilvania de Nord.
Bugetul total alocat pentru Regiunea
Nord-Vest este de 270.000 euro.

Astfel, vor avea oportunitatea de a
beneficia de acoperirea integrală a
costurilor pentru servicii de proprietate
intelectuală, consultanţă juridică și
asistenţă în vederea certificării, dezvoltare
tehnologică de produs sau proces,
dezvoltare de soluţii ITC, transfer
tehnologic, prototipare, servicii și
documentaţie pentru internaţionalizare,
incubare și servicii suport pentru
antreprenoriat.

Aplicaţiile pot fi depuse individual sau
în parteneriat cu firme din regiunile
NEPTUNE, de catre IMM-uri și viitori
antreprenori din domenii precum ITC,
energie, mediu, agricultură, apă, care prin
activitatea lor pot contribui la dezvoltarea
sectoarelor:

- Managementul resurselor de apă în
mediul urban și rural;

- Logistică portuară, transport maritim și
fluvial;

- Mediu și energie regenerabilă
hidroelectrică.

Sunt prevazute două date limită pentru
transmiterera aplicaţiilor on-line: 15 martie
2017 și 15 septembrie 2017. Proiectele
depuse vor avea ca termen maxim de
finalizare luna octombrie 2018.

Pentru informaţii suplimentare vizitaţi
pagina proiectului: http://www.neptune-
project.eu/ și Agenţia de Dezvoltare
Regională Nord-Vest, tel: 0264/431550,
www.nord-vest.ro.

Urmare din pag. a 5-a
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Camera de Comerţ și Industrie Maramureș în calitate de reprezentant exclusiv al ROMEXPO în judeţul Maramureș, invită firmele
maramureșene de profil să participe cu stand la târgurile și expoziţiile care se desfășoară în următoarea perioadă la București:

MOBILA EXPO 2017 se adresează atât firmelor din domeniu cât și publicului larg și reunește o mare varietate de mobilier clasic și modern,
bucătării, canapele, fotolii, saltele, dar și mobilier pentru spaţii publice.

Ce-și propune MOBILA EXPO:
· Promoţiile și ofertele speciale prezentate de firmele expozante să fie promovate în avans publicului vizitator prin site-ul manifestării, buletine

informative speciale;
· Un concept total – casa de la A la Z, manifestarea

având tematica complementară expoziţiilor ce se vor
desfășura în aceeași perioadă în pavilioanele alăturate:
Construct Expo, Ambient Expo, Romtherm, Expo Flowers &
Garden și Antique Market.

· Public atent targetat prin intermediul spoturilor TV și
radio, prin articole în presa scrisă, prin campanii outdoor și
indoor și online prin website-ul propriu si pe reţele de
socializare (Facebook, Twitter, LinkedIn).

Perioada de desfășurare: 23-26 martie 2017
Locaţia: Centrul Expoziţional Romexpo - București

ROMTHERM reprezintă platforma ideală atât pentru
prezentarea produselor și serviciilor din domeniu, cât și
pentru facilitarea întâlnirilor directe dintre consultanţi,
contractori și utilizatorii finali ce provin din: retail, sectorul
public, comercial sau industrial.

Expoziţia va reuni, pe durata a patru zile, liderii de piaţa
din domeniile aparaturii pentru încălzire, răcire, ventilaţie,
aer condiţionat, sisteme de conducte, izolaţii termice, pompe,
armături, fitinguri și robinete.

Perioada de desfășurare: 23-26 martie 2017
Locaţia: Centrul Expoziţional Romexpo – București

Târgul internaţional de produse și sisteme pentru amenajări
interioare și exterioare, decoraţiuni, mobilier si piscine, este un
eveniment reprezentativ in domeniu pentru Europa Centrala si
de Sud-Est, care reunește importante companii producătoare,
importatoare sau distribuitoare de sisteme și decoraţiuni pentru
amenajări interioare și exterioare. AMBIENT EXPO, ediţia
XXIV-a se adresează atât companiilor din sectorul home&deco,
cât și publicului larg, interesat să ia pulsul noilor tendinţe în
materie de tehnologie și design.

Perioada de desfășurare: 23-26 martie 2017
Locaţia: Centrul Expoziţional Romexpo – București

Firmele membre ale CCI Maramureș, interesate să participe ca expozanţi la evenimentele de la București,
beneficiază de reduceri substanţiale ale tarifelor de închiriere a spaţiilor expoziţionale.

Informaţii suplimentare: Camera de Comerţ și Industrie Maramureș - Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 16, parter -,  tel. 0262-221510, 0362-405303,
0728-233908, fax 0262-225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro, web: www.ccimm.ro.

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

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

Parteneriat CCI Maramureș - ROMEXPO
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În cele urmează vă prezentăm lista târgurilor și expoziţiilor
organizate în Austria - denumire, perioadă, loc de desfășurare, profil
și pagină web - transmise de Ambasada României din Austria:
� Energiesparmesse World Sustainable Energy Days -

01-03.03.2017 - Messezentrum Wels - Materiale de construcţii,
instalaţii sanitare și tehnică de economisire a energiei -
www.energiesparmesse.at
� Com:bau Dornbirn - 10- 12.03.2017 - Messe Dornbirn

Voralberg - Arhitectură, construcţii, energie, imobiliare -
www.messedornbirn.at, https://combau.messedornbirn.at
� Wohnen & Interieur - 11-19.03.2017 - Messe Wien - Mobilier

și amenajări interioare - www.messe.at, www.wohnen-interieur.at
� Power Days - 15-17.03.2017 - Messezentrum Salzburg -

Electrotehnică, energie, comunicaţii - www.messe.at
� GAST - 12-14.03.2017 - Klagenfurter Messe - Produse pentru

gastronomie și industria hotelieră - www.kaerntnermessen.at
� INTERVINO - 12-14.03.2017 - Klagenfurter Messe - Vinuri –

zona Sudul Austriei și regiunea Alpi-Adriatică -
www.kaerntnermessen.at, www.kaerntnermessen.at/messe,
www.kaerntnermessen.at/intervino
� Trends of Beauty - 08-09.04.2017 - Messe Congress Graz -

Articole pentru cosmetică, manichiură, îngrijire corporală și masaj -
www.mcg.at
� Freizeitmesse - 07-09.04.2017 - Klagenfurter Messe -

Produse pentru petrecerea timpului liber: călătorii, sport, modă și
grădinărit - www.kaerntnermessen.at
� Auto & Bike - 07-09.04.2017 - Klagenfurter Messe -

Automobile, motociclete, biciclete și vehicule electrice -
www.kaerntnermessen.at
� Electro Fachhandelstage - 20-22.04.2017 - Messezentrum

Salzburg - Aparatură electrocasnică - http://
www.elektrofachhandelsta ge.at
� Baby Welt Dornbirn - 06-07.05.2017 - Messe Dornbirn

Voralberg - Articole pentru copii - www.messedornbirn.at, https://
www.messedornbirn.at/veranstaltungen/babywelt/
� Möbel - 11-13.05.2017 - Messezentrum Salzburg - Mobilier -

www.messe.at

Manifestări expoziţionale organizate în Austria
în 2017

� Küchenwohntrends - 11-13.05.2017 - Messezentrum
Salzburg - Diferite articole, echipamente și mobilier pentru bucătărie
- www.messe.at
� Smart Automation Austria - 16-18.05.2017 - Design Center

Linz - Automatizări industriale - www.smart-automation.at
� Tracht & Country Herbst - 01-03.09.2017 - Messezentrum

Salzburg - Produse specializate pentru stilul de viaţă alpin -
www.messe.at
� Creativ Salzburg Herbst - 01-03.09.2017 - Messezentrum

Salzburg - Cadouri și accesorii pentru locuinţe și produse de lifestyle
- www.messe.at
� Herbstmesse - 13-17.09.2017 - Klagenfurter Messe - Energie

și construcţii de locuinţe, artă culinară și modă, animale de companie
- www.kaerntnermessen.at
� Gaudepark - 08-17.09.2017 - Klagenfurter Messe - Distracţie

și divertisment pentru tineri și adulţi - www.kaerntnermessen.at
� IT Carinthia - 04-05.10.2017 - Klagenfurter Messe - Produse

și servicii IT - www.kaerntnermessen.at
� Gewinn-Messe - 19-20.10.2017 - Messe Wien Exhibition &

Congress Center - Finanţarea afacerilor - www.messe.at
� Modellbau-Messe - 26-29.10.2017 - Messe Wien -

Construcţii de machete jucării, jocuri și produse pentru hobby -
www.messe.at, www.modell-bau.at
� Ideenwelt-Messe - 26-29.10.2017 - Messe Wien - Obiecte

de artizanat, pictură, decoraţiuni interioare pentru activităţi de tip
hobby - www.messe.at, www.ideen-welt.at
� Blickfang Wien - 27-29.10.2017 - MAK Wien - Design de

bijuterii, îmbrăcăminte, articole de decoraţiuni interioare și mic
mobilier - www.blickfang.com
� Hochzeitswelt - 28-29.10.2017 - Park vom Schloss Klessheim

Salzburg - Articole pentru nunţi și festivităţi - www.hochzeitswelt.at/
salzburg/
� Alles für den Gast Herbst - 11-15.11.2017 - Messezentrum

Salzburg - Produse pentru gastronomie și industria hotelieră -
www.messezentrum-salzburg.at
� Familienmesse - 17-19.11.2017 - Klagenfurter Messe -

Articole pentru familie și sănătate - www.kaerntnermessen.at

� ITB Berlin - Bursa internaţională a turismului - 8 - 12 martie 2017 - www.itb-berlin.com
� WIN EURASIA Automation, Istanbul - Automatizări, electrotehnică, hidraulică și pneumatică - 16 - 19 martie 2017 -

www.win-fair.com
� CeBIT Bilisim Eurasia, Istanbul - Tehnologia informaţiei, software, telecomunicaţii - 16 - 19 martie 2017 - http://

www.cebitbilisim.com
� CeBIT, Hanovra - Tehnologia informaţiei, software, telecomunicaţii - 20 - 24 martie 2017 - www.cebit.de
Persoane de contact târguri în cadrul AHK România:

� Deutsche Messe Hannover și Messe Berlin: Luminiţa Constantin, Tel. 021 2079164; Fax: 021 2231538, E-mail:
constantin.luminita@ahkrumaenien.ro
� ExpoReal München:

- Ruxandra Dumitrescu, Tel. 021 2079148, Fax: 021 2231538, E-mail: dumitrescu.ruxandra@ahkrumaenien.ro
- Ilinca Pandele, Tel. 021 2079117, Fax: 021 2231538, E-mail: pandele.ilinca@ahkrumaenien.ro
�  Spielwarenmesse Nürnberg: Rosemarie Negrea, Tel. 021 2079167; Fax: 021 2231538, E-mail:

negrea.rosemarie@ahkrumaenien.ro
Sursa: Buletinul Informativ al Camerei de Comerţ și Industrie Româno-Germane

TÂRGURI ȘI EXPOZIŢII INTERNAŢIONALE
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http://www.ccimm.ro/search/show_event.php?ev_id=170&menu_id=15
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Camera de Comerţ și Industrie Maramureș

CURTEA DE ARBITRAJ COMERCIAL

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. 2934 din 30 Decembrie 2016. 2934 din 30 Decembrie 2016. 2934 din 30 Decembrie 2016. 2934 din 30 Decembrie 2016. 2934 din 30 Decembrie 2016

privind stabilirea nivelului comisioanelor de

analiză și de gestiune în cadrul programului

„Prima casă“, a nivelului primei de

garantare în cadrul Programului de

garantare a creditelor pentru întreprinderi

mici și mijlocii, precum și în cadrul

Programului de stimulare a cumpărării de

autoturisme noi. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0003 din 2017). 0003 din 2017). 0003 din 2017). 0003 din 2017). 0003 din 2017)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 116 din 20 Decembrie 2016. 116 din 20 Decembrie 2016. 116 din 20 Decembrie 2016. 116 din 20 Decembrie 2016. 116 din 20 Decembrie 2016

pentru modificarea anexei la Ordinul

președintelui Autorităţii Naţionale de

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/

2013 privind aprobarea Regulamentului

pentru autorizarea electricienilor,

verificatorilor de proiecte, responsabililor

tehnici cu execuţia, precum și a experţilor

tehnici de calitate și extrajudiciari în

domeniul instalaţiilor electrice. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0009. 0009. 0009. 0009. 0009

din 2017)din 2017)din 2017)din 2017)din 2017)

• Ordonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nr. 1 din 04. 1 din 04. 1 din 04. 1 din 04. 1 din 04

Ianuarie 2017Ianuarie 2017Ianuarie 2017Ianuarie 2017Ianuarie 2017 pentru stabilirea unor măsuri

în domeniul administraţiei publice centrale

și pentru modificarea și completarea unor

acte normative. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0012 din 2017). 0012 din 2017). 0012 din 2017). 0012 din 2017). 0012 din 2017)

• OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 2937 din 30 Decembrie 2016. 2937 din 30 Decembrie 2016. 2937 din 30 Decembrie 2016. 2937 din 30 Decembrie 2016. 2937 din 30 Decembrie 2016

privind abrogarea Ordinului ministrului

finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru

aprobarea Instrucţiunilor de completare a

numărului de evidenţă a plăţii.(MO nrMO nrMO nrMO nrMO nr. 0012. 0012. 0012. 0012. 0012

din 2017)din 2017)din 2017)din 2017)din 2017)

• HG nrHG nrHG nrHG nrHG nr. 1 din 06 Ianuarie 2017. 1 din 06 Ianuarie 2017. 1 din 06 Ianuarie 2017. 1 din 06 Ianuarie 2017. 1 din 06 Ianuarie 2017 pentru

stabilirea salariului de bază minim brut pe

ţară garantat în plată. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0015 din 2017). 0015 din 2017). 0015 din 2017). 0015 din 2017). 0015 din 2017)

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 1 din 06 Ianuarie 2017. 1 din 06 Ianuarie 2017. 1 din 06 Ianuarie 2017. 1 din 06 Ianuarie 2017. 1 din 06 Ianuarie 2017 privind

eliminarea unor taxe și tarife, precum și

pentru modificarea și completarea unor

acte normative. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0015 din 2017). 0015 din 2017). 0015 din 2017). 0015 din 2017). 0015 din 2017)

• Ordonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nr. 3 din 06. 3 din 06. 3 din 06. 3 din 06. 3 din 06

Ianuarie 2017 Ianuarie 2017 Ianuarie 2017 Ianuarie 2017 Ianuarie 2017 pentru modificarea și

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul

fiscal. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0016 din 2017). 0016 din 2017). 0016 din 2017). 0016 din 2017). 0016 din 2017)

• Ordonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nr. 2 din. 2 din. 2 din. 2 din. 2 din 0606060606

Ianuarie 2017Ianuarie 2017Ianuarie 2017Ianuarie 2017Ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-

bugetare, precum și modificarea și

completarea unor acte normative. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr.....

0016 din 2017)0016 din 2017)0016 din 2017)0016 din 2017)0016 din 2017)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 3731 din 29 Decembrie 2016. 3731 din 29 Decembrie 2016. 3731 din 29 Decembrie 2016. 3731 din 29 Decembrie 2016. 3731 din 29 Decembrie 2016

privind aprobarea modelului-cadru al

protocolului de colaborare în vederea

schimbului de informaţii între Agenţia

Naţională de Administrare Fiscală și

instituţiile financiare nebancare. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr.....

0017 din 2017)0017 din 2017)0017 din 2017)0017 din 2017)0017 din 2017)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 1501 din 19 Decembrie 2016. 1501 din 19 Decembrie 2016. 1501 din 19 Decembrie 2016. 1501 din 19 Decembrie 2016. 1501 din 19 Decembrie 2016

privind aprobarea implementării

mecanismului de feedback al pacientului în

spitalele publice. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0018 din 2017). 0018 din 2017). 0018 din 2017). 0018 din 2017). 0018 din 2017)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 3706 din 27 Decembrie 2016. 3706 din 27 Decembrie 2016. 3706 din 27 Decembrie 2016. 3706 din 27 Decembrie 2016. 3706 din 27 Decembrie 2016

pentru aprobarea Procedurii de înregistrare

a acordurilor încheiate de angajatori

nerezidenţi care nu au sediu social, sediu

permanent sau reprezentanţă în România

și care datorează contribuţiile sociale

obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit

prevederilor legislaţiei europene aplicabile

în domeniul securităţii sociale, precum și

ale acordurilor privind sistemele de

securitate socială la care România este

parte, precum și a altor aspecte procedurale.

(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0019 din 2017). 0019 din 2017). 0019 din 2017). 0019 din 2017). 0019 din 2017)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 3044 din 06 Ianuarie 2017. 3044 din 06 Ianuarie 2017. 3044 din 06 Ianuarie 2017. 3044 din 06 Ianuarie 2017. 3044 din 06 Ianuarie 2017

pentru modificarea Metodologiei privind

organizarea și desfășurarea concursului

pentru ocuparea funcţiilor de director și

director adjunct din unităţile de învăţământ

preuniversitar, aprobată prin Ordinul

ministrului educaţiei naţionale și cercetării

știinţifice nr. 5.080/2016. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0020 din. 0020 din. 0020 din. 0020 din. 0020 din

2017)2017)2017)2017)2017)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2526 din 30 Decembrie 2016. 2526 din 30 Decembrie 2016. 2526 din 30 Decembrie 2016. 2526 din 30 Decembrie 2016. 2526 din 30 Decembrie 2016

pentru completarea Metodologiei privind

organizarea și funcţionarea SUMAL,

obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum și

structura și modalitatea de transmitere a

informaţiilor standardizate, aprobată prin

Ordinul ministrului delegat pentru ape,

păduri și piscicultură nr. 837/2014. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr.....

0022 din 2017)0022 din 2017)0022 din 2017)0022 din 2017)0022 din 2017)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 3737 din 29 Decembrie 2016. 3737 din 29 Decembrie 2016. 3737 din 29 Decembrie 2016. 3737 din 29 Decembrie 2016. 3737 din 29 Decembrie 2016

pentru aprobarea Procedurii de înregistrare

a persoanelor impozabile, în vederea

utilizării unuia dintre regimurile speciale

pentru servicii electronice, de

telecomunicaţii, de radiodifuziune sau

televiziune, precum și pentru declararea

taxei pe valoarea adăugată, potrivit

prevederilor art. 314 și art. 315 din Codul

fiscal, în situaţia în care România este stat

membru de înregistrare. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0025 din. 0025 din. 0025 din. 0025 din. 0025 din

2017)2017)2017)2017)2017)

• Instrucţiunea nrInstrucţiunea nrInstrucţiunea nrInstrucţiunea nrInstrucţiunea nr. 1 din 04 Ianuarie. 1 din 04 Ianuarie. 1 din 04 Ianuarie. 1 din 04 Ianuarie. 1 din 04 Ianuarie

2017 (Agenţia Naţională pentru Achiziţii2017 (Agenţia Naţională pentru Achiziţii2017 (Agenţia Naţională pentru Achiziţii2017 (Agenţia Naţională pentru Achiziţii2017 (Agenţia Naţională pentru Achiziţii

PublicePublicePublicePublicePublice) emisă în aplicarea prevederilor art.

179 lit. g) și art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,

respectiv a art. 192 lit. g) și a art. 209 alin.

(8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile

sectoriale. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0032 din 2017). 0032 din 2017). 0032 din 2017). 0032 din 2017). 0032 din 2017)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 63 din 09 Ianuarie 2017. 63 din 09 Ianuarie 2017. 63 din 09 Ianuarie 2017. 63 din 09 Ianuarie 2017. 63 din 09 Ianuarie 2017

privind aprobarea modelelor unor

formulare utilizate în domeniul colectării

creanţelor fiscale, precum și pentru

modificarea Ordinului președintelui

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii

de executare silită în cazul debitorilor care

au de încasat sume certe, lichide și exigibile

de la autorităţi sau instituţii publice.( MO( MO( MO( MO( MO

nrnrnrnrnr. 0032 din 2017). 0032 din 2017). 0032 din 2017). 0032 din 2017). 0032 din 2017)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2425 din. 2425 din. 2425 din. 2425 din. 2425 din 23 Decembrie 201623 Decembrie 201623 Decembrie 201623 Decembrie 201623 Decembrie 2016

pentru aprobarea Ghidului de finanţare a

Programului privind efectuarea de lucrări

destinate eficienţei energetice, beneficiari

persoane fizice. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0034 din 2017). 0034 din 2017). 0034 din 2017). 0034 din 2017). 0034 din 2017)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 94 din. 94 din. 94 din. 94 din. 94 din 10 Ianuarie 201710 Ianuarie 201710 Ianuarie 201710 Ianuarie 201710 Ianuarie 2017

pentru modificarea și completarea

Normelor privind utilizarea declaraţiilor

vamale simplificate și înscrierea în

evidenţele declarantului, aprobate prin

Ordinul președintelui Agenţiei Naţionale de

Administrare Fiscală nr. 1.887/2016. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr.....

0035 din 2017)0035 din 2017)0035 din 2017)0035 din 2017)0035 din 2017)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 1422 din 29 Noiembrie 2016. 1422 din 29 Noiembrie 2016. 1422 din 29 Noiembrie 2016. 1422 din 29 Noiembrie 2016. 1422 din 29 Noiembrie 2016

pentru aprobarea Procedurii de înscriere la

Ministerul Economiei, Comerţului și Relaţiilor

cu Mediul de Afaceri a operatorilor economici

care desfășoară operaţiuni de valorificare a

deșeurilor. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0035 din 2017). 0035 din 2017). 0035 din 2017). 0035 din 2017). 0035 din 2017)

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 2 din 12 Ianuarie 2017. 2 din 12 Ianuarie 2017. 2 din 12 Ianuarie 2017. 2 din 12 Ianuarie 2017. 2 din 12 Ianuarie 2017 pentru

modificarea și completarea Legii nr. 227/

2015 privind Codul fiscal și pentru

modificarea Legii nr. 95/2006 privind

reforma în domeniul sănătăţii. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0036. 0036. 0036. 0036. 0036

din 2017)din 2017)din 2017)din 2017)din 2017)

Acte normative publicate în

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

Continuare în pag. a 12-a
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• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 5 din 13 Ianuarie 2017. 5 din 13 Ianuarie 2017. 5 din 13 Ianuarie 2017. 5 din 13 Ianuarie 2017. 5 din 13 Ianuarie 2017 pentru stabilirea modului

de implementare a Programului naţional de reabilitare a

infrastructurii principale de irigaţii din România. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0040 din. 0040 din. 0040 din. 0040 din. 0040 din

2017)2017)2017)2017)2017)

• Ordinul nrOrdinul nrOrdinul nrOrdinul nrOrdinul nr. 210. 210. 210. 210. 210 in 13 Ianuarie 2017in 13 Ianuarie 2017in 13 Ianuarie 2017in 13 Ianuarie 2017in 13 Ianuarie 2017 privind modificarea

Ordinului președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală

a contribuabililor și a tipurilor de obligaţii fiscale care formează

vectorul fiscal și pentru abrogarea Ordinului președintelui Agenţiei

Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea

modelului și conţinutului formularului (088) „Declaraţie pe propria

răspundere pentru evaluarea intenţiei și a capacităţii de a desfășura

activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA“.(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr.....

0040 din 2017)0040 din 2017)0040 din 2017)0040 din 2017)0040 din 2017)

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 4 din 17 Ianuarie 2017. 4 din 17 Ianuarie 2017. 4 din 17 Ianuarie 2017. 4 din 17 Ianuarie 2017. 4 din 17 Ianuarie 2017 privind abilitarea Guvernului

de a emite ordonanţe. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0048 din 2017). 0048 din 2017). 0048 din 2017). 0048 din 2017). 0048 din 2017)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 4 din 11 Ianuarie 2017 . 4 din 11 Ianuarie 2017 . 4 din 11 Ianuarie 2017 . 4 din 11 Ianuarie 2017 . 4 din 11 Ianuarie 2017 privind documentaţia și

informaţiile necesare înregistrării, precum și modalitatea și

termenele de raportare pentru dezvoltatorii imobiliari. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr.....

0055 din 2017)0055 din 2017)0055 din 2017)0055 din 2017)0055 din 2017)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 727 din 08 Septembrie 2016. 727 din 08 Septembrie 2016. 727 din 08 Septembrie 2016. 727 din 08 Septembrie 2016. 727 din 08 Septembrie 2016 pentru aprobarea

Procedurii de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale

de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil

la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și a modelului

și conţinutului formularului 603 „Declaraţie pe propria răspundere

pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de

sănătate“.(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0065 din 2017). 0065 din 2017). 0065 din 2017). 0065 din 2017). 0065 din 2017)

• Ordonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nr. 8 din 25 Ianuarie 2017. 8 din 25 Ianuarie 2017. 8 din 25 Ianuarie 2017. 8 din 25 Ianuarie 2017. 8 din 25 Ianuarie 2017 privind

lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ

și Antreprenoriat a Programului de susţinere a

internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare

de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0068. 0068. 0068. 0068. 0068

din 2017)din 2017)din 2017)din 2017)din 2017)

• Ordonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nr. 10 din. 10 din. 10 din. 10 din. 10 din 27 Ianuarie 201727 Ianuarie 201727 Ianuarie 201727 Ianuarie 201727 Ianuarie 2017 pentru

stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici și mijlocii. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr.....

0079 din 2017)0079 din 2017)0079 din 2017)0079 din 2017)0079 din 2017)

CERERI

DANEMARCA
� Firma doreste să importe din România

nuci și fructe uscate - minim 1 camion per
livrare (5998)

SRI LANKA
� Firma dorește să importe lemn de

esenţă moale și tare din România. În
momentul de faţă, compania deja importă
din România, dar partenerul lor nu poate
oferi cantitatea necesară și dorește să
găsească noi furnizori. (6000)
� Firma este interesată să importe

materiale abrazive, smirghel și discuri de
șlefuire, etc. (6002)

OFERTE

SRI LANKA
� Firma produce benzi de cauciuc pentru

fitness și protecţii pat din cauciuc și este

interesată să găsească potenţiali parteneri
pentru a a exporta produsele în România
(5999)
� Firma este interesată să exporte

produse chimice, adezivi, etc. (6001)
CEHIA
�  Unu l  d in t re  ce i  ma i  mar i

producători specializaţi în producţia de
bare de oţel tras la rece profil rotund/
pătrat/ hexagon/ special și bare cojite/
îndreptate (cal ibrate), dorește să
exporte produsele sale: bare din oţel
trase la rece cu profil rotund: gama
dimensională 5 - 80mm, profil hexagon:
gama dimensională 4 -100mm, profil
l a t :  gama d imens iona lă  2x6 -
80x400mm și prof i l  pătrat: gama
dimensională 3x3 - 100x100mm și bare
cojite/ îndreptate (calibrate) și/ sau
rectificate: gama dimensională 30-
140mm din oţel carbon, oţel aliat și
oţel inoxidabil. (5997)

GERMANIA
�  Vânzare 4 societăţi cu 55 imobile
Cca. 600.000 mp teren și 120.000 mp

suprafaţă construită: hotel, centru
comercial, azil de bătrâni.

Există posibilitatea de:
- dezvoltare de noi proiecte (construcţie

vile în apropiere de Berlin, construcţia de
apartamente și spaţii industriale)

- reorganizarea în centru comercial cu
parc pentru copii sau spaţiu pentru târguri

- renovarea mai multor apartamente și
spaţii comerciale, schimbarea destinaţiei
în hotel sau construcţie de cca. 550 case
pentru o singură familie.

Date de contact:
RMS GmbH
Friedrich – Ebert – Anlage 49
60308 Frankfurt am Main, Germania
Fax: +49 69 95111990
E-mail: info@rheinmainservice.de

Sursa: Buletinul Informativ al Camerei de
Comerţ și Industrie Româno-Germane


