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(Urmare din numărul anterior)
Intrarea României în UE a venit

într-un moment în care economia
internă era pe trend ascendent,
ceea ce a făcut ca momentul să fie
cu atât mai mult apreciat de
români. Intrarea noastră în UE a
avut loc într-un moment ultra-
prielnic economic pentru
România. Era guvernarea
Tăriceanu, când calitatea vieţii
începuse să crească în 2004, încă
din ultima parte a guvernării
Năstase. Spre sfârșitul lui 2009,
asistăm la o cădere de proporţie a
creșterii economice, ca urmare a

Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș a organizat în perioada 10-12
februarie 2017, ediţia a XI-a a expoziţiei Nunta de la A la Z.

În calitate de organizatori ai manifestării am reușit să atingem
trei obiective: aducerea faţă în faţă a cererii și ofertei, educarea
vizitatorilor, și nu în ultimul rând prezentarea noutăţilor și trendurilor
în această materie.

Numărul tot mai mare de expozanţi care a acoperit domeniile
expoziţiei a făcut ca această manifestare să ofere posibilitatea
vizitatorilor de a alege cele mai bune și potrivite oferte.

Noutatea acestei manifestări a fost chiar diversitatea. Vizitatorii
au putut vedea de la clasicele prăjituri și torturi pentru nunţi până
la candy baruri, unde prăjiturile nu sunt doar niște dulciuri ci sunt
opere de artă pentru papilele gustative.

Continuare în pag. a  5-a

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș în calitate de organizator,
împreună cu:

· Colegiul Medicilor din Maramureș,
· Colegiul Medicilor Dentiști din Maramureș,
· Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenţilor

Medicali din România filiala Maramureș,
· Ordinul Tehnicienilor Dentari,
· Societatea Medicilor de Familie Maramureș

în calitate de parteneri, au organizat în perioada 23-25 februarie 2017
cea de a XIV-a ediţia a manifestării știinţifice și expoziţionale medicale
MaraMedica.

Expoziţia s-a desfășurat pe două paliere: unul știinţific și unul expoziţional.
În cadrul expoziţiei s-au înscris 32 de firme din Arad, Bihor, Brașov,

Constanţa, Iași, Maramureș, Timiș și municipiul București care au prezentat
Continuare în pag. a  6-a

pentru sănătatea dumneavoastră!

Colegiul de Conducere al Camerei de
Comerţ și Industrie a României, în ședinţa
din 16 februarie 2017, în unanimitate de
voturi, a analizat și aprobat acordarea
Distincţiei “MERITUL COMERCIAL”,
clasa a III-a, domnului GHEORGHE

Distincţia “Meritul comercial” pentru

Gheorghe Marcaș - președintele Camerei

de Comerţ și Industrie Maramureș
MARCAȘ, președintele Camerei de
Comerţ și Industrie Maramureș.

În conformitate cu prevederile Statutului
Camerei de Comerţ și Industrie a României,
capitolul III, art. 16, punctul 39, “se acordă
Distincţia “Meritul Comercial”

personalităţilor și companiilor care au
contribuit substanţial, prin activitatea lor,
la progresul economiei naţionale”.

La întâlnirea regională a președinţilor
camerelor de comerţ, desfășurată
miercuri, 22 februarie, la Bistriţa, dl.
Mihai DARABAN, președintele
Camerei de Comerţ și Industrie a
României, i-a înmânat domnului
GHEORGHE MARCAȘ distincţia
“MERITUL COMERCIAL”, prima
distincţie acordată, în acest an, unei
personalităţi, și a doua, după cea
acordată, anul trecut, d-lui Lazăr
COMĂNESCU, ministru de externe
al României.
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efectelor atât a crizei economice și
financiare manifestată pe plan global
și european, cât și a unei crize
politice românești din anii 2009-
2011. 

Banca Naţională a României a
prezentat câteva comparaţii despre
cum arăta România în anul 2007 și
cum a arătat în anul 2016. De
exemplu, potrivit mediilor anuale
calculate de către BNR, cursul euro:
de la o medie de 3,52 lei în 2006 și în
2016, cursul euro a fost la 4,54 lei pe
unitate, iar USD a fost 2,80 lei în anul
2006 și 4,3 lei/USD în 2016. Potrivit
datelor Institutului Naţional de
Statistică, în anul 2007 PIB a fost de
404,7 miliarde de lei, însemnând
121,5 miliarde de euro. Potrivit
estimărilor din bugetul din 2016,
România a consemnat un PIB de
746,7 miliarde de lei, care estimat la
un curs leu/euro de 4,44 lei, înseamnă
168,17 miliarde de euro.

Comisia Naţională de Prognoză
aprecia că în anul 2007, creșterea
economică a fost de 6%, iar în 2016,
se estimează 4,1%, iar pentru același
an, Fondul Monetar Internaţional
estimează un avans de 5%, iar Banca
Mondială de 5,1%.

Produsul Intern Brut pe cap de
locuitor, indicatorul care reflectă
nivelul de trai, era de 8.045 dolari în
2007 anul aderării la UE. Potrivit
Fondului Monetar Internaţional, în
2015 a ajuns la 9.526 dolari pe cap de
locuitor, care calculat la paritatea
puterii de cumpărare, a ajuns la
20.872 dolari pe cap de locuitor. Dacă
comparăm cu media europeană, PIB-
ul pe cap de locuitor, exprimat la
paritatea puterii de cumpărare,
România se afla în 2005 la 34,2% din
media UE, iar în 2015 a crescut la
56,6%.

Conform INS a crescut pensia
medie: de la 389 de lei în 2007 la 893
lei în 2015. În trimestrul al treilea din
2016, pensia medie lunară s-a situat
la 951 de lei, conform aceleași surse.
Rata șomajului a fost de 6,4% în anul
2007, iar în trimestrul al treilea al
anului 2016 se ridica la 5,7%. Rata

de ocupare a populaţiei în vârstă de
muncă (15-64 de ani) era de 63,1%.

Conform aceleiași surse, pragul
sărăciei a fost în 2007 de 3.393 lei pe
an de persoană, ceea ce însemna 282
lei pe lună/persoană. La finele lui
2015, acest indicator a fost de 6.169
lei pe an/ persoană, adică 514 lei
lunar/ persoană. În anul 2006 inflaţia
se situa la 6,6%, însă a scăzut la 4,8%
în anul 2007. Pentru 2016, BNR a
estimat o inflaţie de -0,4%.

În anul 2007 investiţiile nete în
economie au fost de 83,6 miliarde de
lei faţă de 71,33 miliarde de lei în anul
2015 și în primele nouă luni din 2016,
46,5 miliarde de lei, cu 4,1% peste
nivelul din primele trei trimestre ale
anului trecut.

Din punct de vedere financiar,
aderarea României la UE ne-a adus
beneficii majore în principal prin
posibilitatea accesării fondurilor
europene. Din 2005 și până în
prezent, România a primit 39,8 mld
de euro, banii fiind alocaţi,
preponderent, pentru dezvoltarea
rurală și plăti directe în agricultură.

Cu toate că România și-a plătit
contribuţia obligatorie de 1% din
PIB la UE, în final a rezultat un sold
pozitiv de peste 26 de mld de euro.

România a ratat ţinta-angajament
de 80% absorbţie curentă pentru
anul 2015, data limită pentru
atragerea fondurilor din anii 2007-
2013, aceasta a ajuns „ajutată” până
la doar 69%. În cursul anului 2016
România a înregistrat progrese
importante în ceea ce privește
absorbţia generală a fondurilor
structurale și de coeziune, reușind să
atragă încă 3,66 mld euro. Conform
datelor disponibile, în economia
României, din 2007 și până în
noiembrie 2016, au intrat
aproximativ 16,6 mld. euro fonduri
structurale și de coeziune.

De-a lungul celor 10 ani, din
motive politice supraestimând de
foarte multe ori veniturile obţinute
din această sursă, Guvernele
României au înlocuit, parţial, încet-
încet, investiţiile din buget cu
investiţiile din bani Uniunii
Europene,.

Mulţi analiști financiari susţin că
România avea mare nevoie de
învestiţii și finanţare prin proiectele
UE, mai ales, în infrastructură,
sănătate și educaţie, iar cele 26 mld.
de euro primiţi din partea Uniunii
Europene ar fi trebuit să acopere
aproape în totalitate în anii 2007-
2013 costul autostrăzilor și
drumurilor expres și investiţiile din
România. 

„Fondurile UE ar fi trebuit să ajute
dezvoltarea României în punctele
cheie. Ele au fost destinate să
suplimenteze sumele alocate de stat,
nu să le înlocuiască. Dimpotrivă,
guvernele succesive au înlocuit
investiţiile din buget cu investiţiile
din bani europeni supraestimând de
fiecare dată veniturile obţinute din
această sursă. Așa s-a ajuns ca, în
2014 și 2015, cheltuielile de capital
(investiţiile din buget) să reprezinte
doar 2,5% din PIB faţă de 4 - 5% în
anii în care România nu a beneficiat
de fonduri UE. Din cele 45 de
miliarde de lei programate pentru
investiţii în buget în 2015 am avut
cheltuieli (din buget și fonduri UE)
de doar 34 de miliarde de lei”, au
relatat sursele Eurostat.

În domeniul afacerilor, reţinem că
exporturile României pe parcursul a
10 ani în cadrul Uniunii Europene,
au avut o creștere explozivă de 110%,
majorându-se de la doar 25,9 mld de
euro în 2006 până la 54,6 mld de
euro în 2016. Principala ţară în care
România a exportat cel mai mult în
10 ani a fost Germania, bazându-se
pe exportul de autoturisme și
echipamente pentru acestea.
Germania este urmată de Italia cu
exporturi de 6,8 mld de euro și pe
locul trei clasându-se Franţa cu un
total de 3,7 mld de euro. Un mare
impact asupra importurilor României
în această ultima ţară a avut fuziunea
Renault-Dacia, în momentul de faţă
fiind cea mai puternică firma din
România. Acest fenomen de majorare
a exporturilor se datorează faptului
că aceste trei prime ţări au investit în
România și astfel și România a avut
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de câștigat, nu numai prin crearea de locuri de muncă
pentru cetăţenii români dar și prin exporturi de peste 10
mld de euro.

Dacă în anii 2007-2008, creșterea economiei României
s-a bazat în special pe consum, importuri, credite și
imobiliare, după criza economică au început să crească
puternic aportul industriei și a exporturilor, acestea fiind,
alături de agricultură, pilonii revenirii economice a
României. Din 2015 încoace consumul a revenit, care
împreună cu reducerea taxelor și impozitelor, au
contribuit la revigorarea economiei.

Dacă în domeniul financiar România s-a bucurat de
un ajutor substanţial, migraţia românilor, după aderare,
pentru un trai mai bun de viaţă, a cunoscut o mișcare
necontrolată, care au dezechilibrat fondul uman
productiv, schimbând totodată, structural și demografic,
România pe termen mediu și lung.

De vreme ce graniţele efective nu au mai existat, românii
au plecat într-un număr mare în străinătate din cauza
lipsei de locuri de muncă sau o salariilor mici din ţară. În
primul an - 2007 au plecat din România 2,5 milioane de
români, mai ales în Spania și Italia, ţări vorbitoare de
limbi latine, cu o mare nevoie de forţă de muncă
necalificată în construcţii civile și industriale. Din 2006
până în 2015 românii au trimis acasă sume considerabile
pentru cei rămași în ţară, care au ajutat economia ţării.
Astfel, în acea perioada, au intrat în visteria ţării peste
52 de mld de euro, fiind cu mult peste investiţiile străine
întrate în România, care au fost în total în jur de 41 mld
de euro în acești 10 ani. Fenomenul emigrării nu a adus
numai beneficii financiare, ci și o educaţie în inovaţie și
motivaţie în ţară din punct de vedere politic, cultural și
social, direct sau indirect prin rudele rămase în ţară.

Referitor la justiţie și corupţie, România nu a reușit să
facă progrese considerabile, conforme cu directivele și
condiţionările UE, care, an de an, au fost modificate,
completate sau inventate în detrimentul României,
pentru a nu putea obţine drepturile pe care le are, de
liberă circulaţie a produselor, serviciilor și persoanelor

În anul 2007, a fost introdus Mecanismul de Cooperare
și Verificare (MCV) pentru monitorizarea progreselor
celor două ţări nou intrate în Uniune privind statul de
drept și corupţia. România nu a reușit de-a lungul acestor
10 ani să între în zona euro, preconizându-se iniţial că
acest lucru să se întâmple, la prima strigare, în 2015, ca
apoi să devină 2019 sau 2020. Ca urmare, spaţiul
Schengen, nu ne-a fost oferit de către statele: Germania,
Anglia și Olanda. Astfel, România și Bulgaria au devenit
state de gradul doi ale UE, oprite la graniţa statelor din
spaţiu Schengen.

Privind acești 10 ani înglobaţi la un loc, cu părţi
negative dar și pozitive, România a rămas pe locul VI
între cele 28 de state ale UE, cu un potenţial mare din
punct de vedere al suprafeţei teritoriale dar și al populaţiei,

aceasta dând dovadă în continuare de creștere a
productivităţii, a eficienţei, a creativităţii și inovaţiei, în
esenţa sa globală, dacă se investește în ea. România în
Uniunea Europeană are șanse să renască cu fiecare an ce
trece și cu fiecare investiţie internă sau din UE realizată
și consolidată.

În continuare, redăm reacţiile unor politicieni români,
care s-au manifestat între optimism și dezamăgire cu
privire la aderarea României la UE.

- Premierul Dacian Cioloș, fost comisar european, a
declarat că pentru România cei zece ani de când este în
Uniunea Europeană au însemnat „zece ani de creștere,
de dezvoltare și de consolidare a democraţiei. Pentru
oamenii din România, zece ani în Uniunea Europeană
se pot vedea aproape zilnic, de la tinerii care au
posibilitatea să studieze, să aibă experienţe profesionale
în ţări din Uniunea Europeană până la primarul de
comună rurală, care, cu fonduri europene, a reușit să facă
pentru săteni un drum mai acătării”.

- Liviu Dragnea, Președintele Camerei Deputaţilor,
consideră că România a fost un membru „devotat,
respectuos și civilizat” al UE, iar parcursul european al
ţării noastre trebuie să continue, dar „nu trebuie să mai
fim doar contribuitori, ci și beneficiarii avantajelor de a
fi stat european”.

- Călin Popescu-Tăriceanu, președintele Senatului, a
subliniat că aderarea României, în perioada când el era
premier, a fost „o reușită istorică“. „În cei 10 ani am
învăţat o lecţie importantă: «singurătatea geopolitică»
nu este acceptabilă pentru ţări ca România și pentru nici
o ţară din Europa de Sud - Est sau din Europa de Est.
Am învăţat lecţii importante despre oportunităţile oferite
de aderarea la UE”.

Prof. univ. dr. Vasile Pușcaș - negociatorul șef al
României cu Uniunea Europeană, în interviul său acordat
ziarului Adevărul, declară următoarele:

„La un deceniu de la aderarea la Uniunea Europeană,
România este un stat membru al acestei organizaţii care
a realizat progrese vizibile, îndeosebi în domeniul
economic, chiar dacă a trecut și printr-o criză economico-
financiară foarte severă. În materie politică,
predominantă a fost lupta pentru putere, dar nu ca o
competiţie pentru mai binele comun (inclusiv binele
european), ci ca o distribuţie clientelară a resurselor
publice, caracteristică ce și-a pus amprenta și asupra
conduitei și participării reprezentanţilor din România în
instituţiile europene. Acumulările din zona economică,
obţinute mai ales prin contagiune cu mecanismele Pieţei
Interne ale Uniunii, nu s-au regăsit decât modest în
sectorul social (nivel de trai, sănătate, educaţie, pensii
etc.) din cauza neaplicării politicii de coeziune socială (la
noi s-a practicat formula capitalismului sălbatic chiar și
după 2007) și a redistribuirii venitului naţional în
defavoarea grupurilor productive și a clasei de mijloc.
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Firește, mai pot fi expuse și alte
paliere ale evoluţiei noastre în primii
10 ani post-aderare, dar cred că e mai
bine să sintetizăm prin înfăţișarea
acesteia ca un paradox, așa cum, din
păcate, s-a mai petrecut în istoria
devenirii noastre: în loc să fie
fructificată la maxim șansa aderării
la Uniunea Europeană, așa cum a
reușit marea majoritate a statelor nou
aderate, liderii politici și guvernele
României din ultimul deceniu au
preferat să instrumenteze defectuos
statutul de stat membru al Uniunii
și chiar să deturneze procesul
integrării europene către scopuri
mercantile de grup ori individuale.
Nepreocupându-se de aplicarea în
România a politicilor europene de
dezvoltare susţinută, însăși esenţa
politicilor publice a fost deturnată și
atingerea obiectivelor de convergenţă
și integrare europeană au înregistrat
un ritm încetinit și chiar deviaţii
jenante, ceea ce a făcut să nu intrăm
nici în zona Euro și nici în aria
Schengen, astfel că în loc să aducem
„Europa la noi acasă” am deschis
porţile pentru ca românii să se
„europenizeze” în statele occidentale
și constatăm că odată avut
„pașaportul european” în buzunar

(prin încheierea negocierilor de
aderare și semnarea Tratatului de
Aderare), autorităţile române nu au
mai lucrat pentru integrarea
europeană, fiind preocupate doar
cum “sa ia banii europeni”!

Odată intrate în Uniunea
Europeană, statele membre și
partenerii sociali, economici și politici
negociază continuu. Or, după
semnarea Tratatului de Aderare,
guvernul României a dizolvat Echipa
de negociere și nu a înlocuit-o cu
altceva

Sunt studii serioase care arată că,
în primii ani după 2007, România nu
a negociat aproape nimic, fiind mai
degrabă spectator și “ghiocel”.

Mai apoi interesul a fost doar „să
se ia banii europeni”, fără a conta
corectitudinea procesului, și
nicidecum să fie investite fondurile
europene, împreună cu bugetul
nostru, în programe de dezvoltare a
ţării.

România a aderat la Uniune fără
o strategie clară și fără a-și preciza
obiectivele de durată faţă de procesul
integrării europene, urmărindu-se a
se obţine ceea ce se putea conjunctural
și nu ceea ce am fi avut nevoie în
prezent și în durată.

Sper ca în deceniul următor
România să-și îmbunătăţească

performanţele europene, în interesul
propriilor cetăţeni și al viitoarei
construcţii europene. Dar mai ales
sper ca România să ţină calea
europeană și să accelereze procesul de
dezvoltare și modernizare, utilizând
la maxim toate oportunităţile
statutului de membru al Uniunii
Europene și ale integrării europene,
într-o lume tot mai globalizată și
frământată”.

P.S. Comisia Europeană a publicat
în 27 februarie 2017, a treia ediţie a
Raportului privind indicele
competitivităţii regionale (ICR), ce
permite celor 263 de regiuni ale
Uniunii Europene să își monitorizeze
și să își evalueze evoluţia de-a lungul
timpului și în comparaţie cu alte
regiuni. Dintre cele opt regiuni din
România, șapte au fost clasate în
categoria cu competitivitate scăzută,
Bucureștiul fiind singura regiune cu
acest indicator crescut.

Regiunea de Nord-Vest (judeţele
Maramureș, Cluj, Bistriţa-Năsăud,
Sălaj și Satu Mare) ocupă locul 241
(din 263 de regiuni) din punct de
vedere al indicelui competitivităţii
regionale - ICR, poziţia 249 pentru
PIB pe cap de locuitor și se află în
stagiul 1 de dezvoltare (pe o scală de
l a1 la 5).

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

”INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ȘI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ”
În perioada 06 – 23 februarie

2017, Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș a organizat o nouă serie
de curs pentru ocupaţia “INSPECTOR

ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ȘI

SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ” (COD COR
325723).

Cursul a fost organizat la sediul CCI
Maramureș, de luni până joi, începând
cu ora 16:30 și susţinute de către
specialiști în domeniul securităţii și
sănătăţii în muncă, inspectori în
cadrul corpului  de control  a l
Inspectoratului Teritorial de Muncă
Maramureș. La curs au participat un
număr de 18 persoane, din diverse domenii de activitate.

În data de 28 februarie 2017 a fost organizat examenul final al
cursului, în urma căruia absolvenţii vor primi certificate de absolvire

cu recunoaștere naţională și vor fi
capabili: *Să realizeze activităţi de

prevenire și protecţie; *Să realizeze

semnalizări de securitate și/sau de

sănătate la locurile de muncă; *Să

instruiască lucrătorii în domeniul

securităţii și sănătăţii în muncă; *Să

informeze lucrătorii în domeniul

securităţii și sănătăţii în muncă; *Să

stabilească mijloacele materiale și

tehnice necesare sănătăţii în muncă;

*Să prevină accidentele de muncă și

a îmbolnăvirilor profesionale; *Să

participe la cercetarea evenimentelor

care produc incapacitate temporară

de muncă; *Să verifice respectarea prevederilor legale în

domeniul securităţii și sănătăţii în muncă; *Să monitorizeze

activităţile de evacuare și intervenţie în situaţii de urgenţă.
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ediţia a Xl-a

În cadrul expoziţiei au participat 40 de
expozanţi din Maramureș, Bihor, Cluj și
Satu Mare care au prezentat produse din următoarele domenii:

- Agenţii full-service: baloane, invitaţii de nuntă, artificii,
decoraţiuni pentru nunţi etc.;

- Bijuterii: inele de logodnă și verighete;
- Îmbrăcăminte ocazionată de eveniment: rochii de

mireasă, costume de mire și accesorii, ţinute de ocazie pentru
nuntași;

- Poze, filmări, sonorizări nunţi;
- Florării: buchete de mireasă și decoraţiuni specifice pentru

nunţi;
- Cofetării și laboratoare de specialitate: torturi și prăjituri

pentru nunţi;
- Unităţi de alimentaţie publică specializate în organizarea

de nunţi;

- Cosmetice și saloane de înfrumuseţare: coafură,
machiaj, cosmetică, întreţinere corporală;

- Agenţii de turism: oferte turistice pentru petrecerea lunii
de miere;

- Bănci - credite;
- Cursuri de dans;
- Cadouri pentru nuntă, publicaţii de specialitate.
În cele ce urmează vă prezentăm expozanţii din cadrul acestei

ediţii:
� Ariana Cezara Fashion SRL - Rochii de mireasă;
� Ax Perpetuum Impex SRL - Invitaţii, sticle, pungi nuntă;

� Bi As Group SRL - Focuri de artificii;
� Breban Mircea - Muzica Live - foto-video;
� Capodopera SRL - Rochii mireasă, invitaţii, sticle, pungi

pentru nuntă; gheaţă carbonică, lumini ambientale, artificii, schelă
lumini, follow spot;
� Cards Distribution SRL - Invitaţii de nuntă; Rochii de

mireasă din Austria Spossa Stoscana;
� Enetha SRL - Mărturii, invitaţii nuntă, etichete meniuri;
� GUZ SRL - Rochii de mireasă;
� II Hajdu Bruno Zoltan - Amenajări nunţi;
� Hasid SRL - Rochii de mireasă, accesorii și mărturii;
� HORTEK Line - Event Line - Amenajări nunţi;
� II Istrate Gabriela - Rochii de mireasă;
� Jaszberenyi Daniela - Pahare realizate handmade pentru nunţi;
� Art Butik Melinda SRL - Cadouri handmade;
� Mama Cake SRL - Produse de cofetărie;
� North Exclusive SRL - Produse de cofetărie - Candy bar;
� Paradise Kiss Beauty SRL - Make-up Artist & Hairstylist;
� Party Pics SRL-D - Poze;
� PFA Cosma Maria CC - Salon Imagine - Make-up și hair

style;
� POMILONIA SRL - Rochii de mireasă;
� Complet Event SRL-D - Aranjamente florale din hârtie;
� Roland Studio - Servicii video;
� Racz Bianca Erica II - Rochii de mireasă;
� Sandor Alina - Amenajări florale;
� Simone & Alida Fashion SRL - Rochii de mireasă;
� Turism Expert Travel - Agenţie de turism;
� Magus SRL - Hotel și restaurant;
� Maximstudio SRL - Servicii muzică și foto;
� Gastro Pelado Ferias - Lavete super absorbante și răzătoare

de legume;
� Timeli SRL - Agenţie de turism;
� Mercury General SRL - Închirieri de rochii de mireasă;
� Woman Princess - Rochii de mireasă
� Cake O’clock SRL-D - Laborator cofetărie;
� Galactic Dance - Club de dans;
� Prodance 2000 - Club de dans.

Urmare din pag. 1
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noutăţi din aparatură și instrumentar stomatologic, accesorii și consumabile
pentru stomatologi, noutăţi în implantologie, aparatură și instrumentar
pentru cabinete medicale și spitale, aparatură specializată pentru cardiologie
și imagistică, uniforme medicale, dispozitive medicale și tehnico-medicale
și servicii medicale specializate inclusiv pentru bătrâni.

Toate manifestările știinţifice au fost creditate cu puncte de Educaţie
Medicală Continuă care asigură medicilor, tehnicienilor dentari și asistenţilor
medicali legătura cu noutăţile din domeniul medical în care activează. Au
participat conferenţiari și profesori universitari de la facultăţile din Cluj,
București, Târgu Mureș, Timișoara și Iași.

În cadrul manifestărilor știinţifice organizate de Colegiul Medicilor
Maramureș au fost prezentate 89 de prezentări realizate de profesori,
conferenţiari și lectori din cele mai renumite centre universitare din tară.
Colegiul Medicilor Dentiști a avut, pe perioada celor trei zile, 30 de teme
prezentându-se cele mai noi metode și tehnici 3D folosite în stomatologie.

Pentru prima dată Centrul de Instruire și Marketing al CCI Maramureș a
găzduit și lucrările Ordinului Asistenţilor Medicali Generaliști, Moașelor și
Asistenţilor Medicali din România filiala Maramureș, la care au participat
200 de persoane iar cursurile au fost creditate cu 6 credite EPC.

Totodată, Ordinul Tehnicienilor Dentari, a reușit să reunească la
simpozionul organizat cu această ocazie, în cadrul căruia a fost prezentată
tema "Protetica supraplantară particularităţi, tendinţe, inovaţii", un număr
de peste 250 de tehnicieni din Maramureș, Satu Mare, Sălaj și Bistriţa.

În cele ce urmează vă prezentăm expozanţii la această manifestare:
� ADION Prodimpextrans SRL - București - Instrumentar și

aparatură medicală - www.adion.ro;
� AGER Dent SRL - București - Produse stomatologice - www.agerdent.ro;
� ARB Creativ Instruments SRL - București - Instrumentar medical

- arbcreative@yahoo.com;
� ATO Medical Vest - Bihor - Dispozitive medicale și tehnico medicale

- www.atomedicalvest.ro;
� Best Medic Mag SRL - Maramureș - Aparatură medicală -

www.medicmag.ro;
� Centrul Medical Catalina SRL - Maramureș - Centru medical -

www.centrulmedicalcatalina.ro;

� Crinel Service SRL - Brașov - Produse pentru medicină dentară -
www.crinel.ro;
� Dental Target - București - Revista specializat de stomatologie -

www.dentaltarget.ro;
� Denti System Arad SRL - Arad - Implantologie -

www.dentisystemarad.ro;
� Doctor Tools SRL - Arad - Instrumente medicale stomatologice;
� Elmed SRL - Maramureș - Aparatură medicală și stomatologică -

www.elmedbm.ro;
� Halmadent SRL - Brasov - Aparatură medicală și stomatologică -

www.halmadent.ro;
� Kayana SRL - Baia Mare - Aparatură medicală și consumabile

stomatologice - www.aparaturastomatologica.ro;
� Land Motors SRL - Maramureș - Reprezentanţa Toyota -

www.toyota.ro;
� Laser Triodental - Hunedoara - Echipamente laser -

www.lasertriodental.ro;
� Liamed SRL - Brașov - Aparatura medicală - www.liamed.ro;
� LVMM Studio - Arad - servicii medicale;
� Marko Med SRL - Timișoara - Scaune speciale pentru stomatologi

- www.markomed.ro;
� Megagen Dental Implant - București - Aparatură stomatologică

și aparatura medicală - www.megagen.ro;
� Oradentmed SRL - Bihor - Instrumentar dentar - www.dentech.hu;
� Orident Trade - Prahova - Instrumentar medical -

orident@yahoo.com;
� Policlinica Sfânta Maria - Maramureș - Servicii medicale -

www.policlinicasfantamaria.ro;
� Regenerol SRL - Cluj - Producător creme;
� Spotlight SRL - Constanţa - Stomatologie - www.spotlightmed.ro;
� Stodent Trade SRL - București - Produse stomatologice;
� Style Tech Digital SRL - Iași - Aparatură 3D pentru stomatologie;
� TAG Grup SRL - București - Uniforme medicale -

www.uniformemedicale.ro;
� Total Med - Brașov - Aparatură medicală - www.total-med.ro;
� Ultrasonic SRL - București - Ecograf staţionar, ecograf portabil -

www.intro.ro;
� Unident Plus - București - aparatura stomatologica -

www.unidentplus.ro;
� Vetro Design SRL - București - Aparatura stomatologică si

aparatură medicală - www.vetro.ro;
� White Dent Plus SRL - București - Produse stomatologice -

www.wdent.ro.

pentru sănătatea dumneavoastră!
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

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

Așa cum s-a prezentat în unul din
Buletinele informative ale CCI Maramureș
din anul trecut, CCI Maramureș poate
organiza cursuri și la sediul firmelor/
organizaţiilor dacă numărul de participanţi
raportat la costuri este acceptat de firma/
organizaţia care dorește organizarea
acestor cursul la sediul său.

O astfel de solicitare a venit din partea
firmei KARELIA UPOFLOOR SRL, care a
solicitat organizarea la sediul său din
localitatea SATULUNG a unor cursuri de:
� Auditor intern pentru

sisteme de management al

calitatii (conform ISO 19011 și
ISO 9001)
� Auditori interni pentru

sisteme de management de

mediu (conform ISO 19011 și
ISO 14001)
� Iniţiere în sisteme de

management al calităţii ISO

9001:2015

Aceste cursuri au prezentat două
particularităţi:

Cursuri la sediul solicitantului - Auditor intern pentru sisteme de management
- Prezentarea standardului SR EN ISO

9001:2015 s-a desfășurat în 2 zile și nu
doar într-o zi cum este structura cadru a
acestor cursuri. S-a solicitat acest lucru
petru a facilita participarea la curs a
persoanelor din activitatea de producţie.

- În cele 2 zile de prezentare a
standardului SR EN ISO 9001:2015 au
participat, în afara pe persoanelor care se
specializează ca și auditor intern, încă 13
persoane care au fost iniţiate în sisteme

În conformitate cu ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei (ANRE), nr. 11 din 13 martie 2013, art. 14, cu modificările
ulterioare, Camera de Comerţ și Industrie Maramureș a organizat, în
perioada 20 - 24 februarie 2017, cursul de PREGĂTIRE TEORETICĂ
ÎN VEDEREA REAUTORIZARII (autorizării) ELECTRICIENILOR
(GRADUL I, II ȘI III).

Cursul este autorizat de către ANRE și s-a adresat electricienilor care
doresc prelungirea valabilitatii autorizaţiei ANRE sau care își
propun să susţină examenul de autorizare ANRE.

Programa cursului a respectat tematica și bibliografia pentru
examenul de autorizare/reautorizare a electricienilor, în conformitate
cu art. 37, din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor,
verificatorilor de proiecte și a experţilor tehnici de calitate și extrajudiciari
în domeniul instalaţiilor electrice, aprobat prin Ordinul președintelui
ANRE nr. 11 din 13 martie 2013,respectiv art 16 din Regulamentului pentru
autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, precum și a

Cursuri în domeniul instalaţiilor electrice

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

experţilor tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalaţiilor
electrice, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 116 din 20
decembrie 2016.

La această serie de curs au participat 12 persoane din cadrul
firmelor: TAFFO SRL; ELECTROTREND SRL; ELECTROMECANICA SATU
MARE SRL; INDUCTANŢA SRL; NORD COLOR SRL sau persoane fizice (un
electrician autorizat).

Pentru sesiunea de examene a ANRE din TOAMNA anului 2017 vom
lansa o nouă serie de cursuri în luna septembrie sau octombrie
2017, după stabilirea de către ANRE a programului privind examenul
de autorizare a electricienilor și de prelungire a valabilităţii calităţii de
electrician autorizat.

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.

În perioada 30 ianuarie - 03

februarie 2017 a fost organizat
cursul Specialist în Managementul
Deșeurilor (COD COR 325713)
adresat angajaţilor organizaţiilor/
persoanelor f iz ice autorizate
deţinătoare/producătore de
deșeuri, ai operatorilor economici
autorizaţi din punct de vedere al
protecţiei mediului pentru
efectuarea operaţiuni lor de
colectare și transport deșeuri.

Cursul s-a desfășurat pe

Curs Specialist în Managementul Deșeurilor
parcursul a cinci zile, de luni până
vineri, în intervalul orar 16:00 -
21:00, la sediul Camerei de
Comerţ și Industrie Maramureș
și a fost susţinut de către
specialiști de la Garda Naţională
de Mediu - Comisariatul Judeţean
Maramureș.

La curs au participat un număr
de 15 persoane care au
promovat cu succes examenul
final organizat în data de 9
februarie 2017.

de management al calităţii conform

standardului SR EN ISO 9001:2015.

Solicitarea a avut o motivaţie foarte
pertinentă: implementarea mai ușoară a

sistemului de management al calităţii în

toate sectoarele de activitate implicate

în acest domeniu și implicarea din start a

cât mai multor persoane în documentarea

acestui sistem de management al calităţii.

Din cei 24 participanţi, 11 persoane au
primit certificate de Auditor intern

sisteme de management al
calităţii și/sau de mediu și 13
persoane au primit diplome de
participare la cursul Iniţiere în
sisteme de management al
calităţii ISO 9001:2015.

Această serie de curs supune

atenţiei firmelor și organizaţiilor
interesate de cursuri, de a analiza și
această posibilitate oferită de CCI

Maramureș de organizare a cursurilor,
instruirilor și altor evenimente la
sediul lor în cadrul unor termeni
stabiliţi de comun acord.
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Acte normative publicate

în Monitorul Oficial
B R E V I A R
J UR I D I C
• Ordonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nr. 13 din 31. 13 din 31. 13 din 31. 13 din 31. 13 din 31

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

Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii

nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.

(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0092 din 2017). 0092 din 2017). 0092 din 2017). 0092 din 2017). 0092 din 2017)

• HG nrHG nrHG nrHG nrHG nr. 42 din 31 Ianuarie 2017 . 42 din 31 Ianuarie 2017 . 42 din 31 Ianuarie 2017 . 42 din 31 Ianuarie 2017 . 42 din 31 Ianuarie 2017 pentru

aprobarea Normelor metodologice privind

acordarea facilităţilor de transport intern

feroviar și cu metroul pentru elevi și studenţi.

(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0091 din 2017). 0091 din 2017). 0091 din 2017). 0091 din 2017). 0091 din 2017)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 198 din 31 Ianuarie 2017. 198 din 31 Ianuarie 2017. 198 din 31 Ianuarie 2017. 198 din 31 Ianuarie 2017. 198 din 31 Ianuarie 2017

privind prospectele de emisiune a certificatelor

de trezorerie cu discont și a obligaţiunilor de

stat de tip benchmark aferente lunii februarie

2017. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0094 din 2017). 0094 din 2017). 0094 din 2017). 0094 din 2017). 0094 din 2017)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 591 din 27 Ianuarie 2017. 591 din 27 Ianuarie 2017. 591 din 27 Ianuarie 2017. 591 din 27 Ianuarie 2017. 591 din 27 Ianuarie 2017

pentru aprobarea modelului și conţinutului

formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea

adăugată“.(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0094 din 2017). 0094 din 2017). 0094 din 2017). 0094 din 2017). 0094 din 2017)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 605 din 31 Ianuarie 2017. 605 din 31 Ianuarie 2017. 605 din 31 Ianuarie 2017. 605 din 31 Ianuarie 2017. 605 din 31 Ianuarie 2017

privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea

înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea

Procedurii privind înregistrarea în scopuri de

taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin.

(12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul

fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu

sediul activităţii economice în România,

înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990,

supuse înmatriculării la registrul comerţului și

pentru aprobarea Procedurii de anulare, din

oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe

valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit.

h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a

persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul

activităţii economice în România, înfiinţate în

baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse

înmatriculării la registrul comerţului care nu

justifică intenţia și capacitatea de a desfășura

activităţi economice care implică operaţiuni în

sfera de aplicare a TVA. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0093 din 2017). 0093 din 2017). 0093 din 2017). 0093 din 2017). 0093 din 2017)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 80 din 09 Ianuarie 2017. 80 din 09 Ianuarie 2017. 80 din 09 Ianuarie 2017. 80 din 09 Ianuarie 2017. 80 din 09 Ianuarie 2017 pentru

aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea

destinatarilor agreaţi în cadrul regimului de

tranzit sub acoperirea carnetelor TIR și a

Normelor tehnice privind agrearea vehiculelor

rutiere și containerelor pentru transportul

mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR. (MO (MO (MO (MO (MO

nrnrnrnrnr. 0099 din 2017). 0099 din 2017). 0099 din 2017). 0099 din 2017). 0099 din 2017)

• Ordonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nr. 14 din 05. 14 din 05. 14 din 05. 14 din 05. 14 din 05

FFFFFebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017 privind abrogarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru

modificarea și completarea Legii nr. 286/2009

privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind

Codul de procedură penală, precum și pentru

modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de

procedură penală. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0101 din 2017). 0101 din 2017). 0101 din 2017). 0101 din 2017). 0101 din 2017)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 191 din 30 Ianuarie 2017. 191 din 30 Ianuarie 2017. 191 din 30 Ianuarie 2017. 191 din 30 Ianuarie 2017. 191 din 30 Ianuarie 2017

pentru aprobarea Normelor metodologice privind

întocmirea și depunerea situaţiilor financiare ale

instituţiilor publice la 31 decembrie 2016,

precum și pentru modificarea și completarea

anexei nr. 41 la Normele metodologice privind

întocmirea și depunerea situaţiilor financiare

trimestriale ale instituţiilor publice, precum și a

unor raportări financiare lunare în anul 2009,

aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor

publice nr. 629/2009. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0103 din 2017). 0103 din 2017). 0103 din 2017). 0103 din 2017). 0103 din 2017)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 164 din 25 Ianuarie 2017. 164 din 25 Ianuarie 2017. 164 din 25 Ianuarie 2017. 164 din 25 Ianuarie 2017. 164 din 25 Ianuarie 2017pentru

aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din

documentele de plată întocmite de debitori privind

obligaţiile fiscale. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0108 din 2017). 0108 din 2017). 0108 din 2017). 0108 din 2017). 0108 din 2017)

• OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 511 din 19 Ianuarie 2017 . 511 din 19 Ianuarie 2017 . 511 din 19 Ianuarie 2017 . 511 din 19 Ianuarie 2017 . 511 din 19 Ianuarie 2017 privind

modificarea și completarea 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.

(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0110 din 2017). 0110 din 2017). 0110 din 2017). 0110 din 2017). 0110 din 2017)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 17 din 01 F. 17 din 01 F. 17 din 01 F. 17 din 01 F. 17 din 01 Februarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017

privind aprobarea responsabilităţilor Ministerului

pentru Mediul de Afaceri, Comerţ și

Antreprenoriat pentru aplicarea prevederilor

Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de

afaceri. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0113 din 2017). 0113 din 2017). 0113 din 2017). 0113 din 2017). 0113 din 2017)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 648. 648. 648. 648. 648 al președintelui Agenţiei

Naţionale de Administrare Fiscală pentru

aprobarea unor formulare utilizate pentru

stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări

sociale pentru persoanele fizice. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 114. 114. 114. 114. 114

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

• Hotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nr. 44. 44. 44. 44. 44 pentru completarea

Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea

Programului de stimulare a cumpărării de

autoturisme noi, cu modificările și completările

ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului

nr. 1.053/2014. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 118 din 2017). 118 din 2017). 118 din 2017). 118 din 2017). 118 din 2017)

• OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 8. 8. 8. 8. 8 privind aprobarea valorilor-

limită de tranzacţionare a certificatelor verzi și

a contravalorii unui certificat verde

neachiziţionat. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 118 din 2017). 118 din 2017). 118 din 2017). 118 din 2017). 118 din 2017)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 240 din 06 F. 240 din 06 F. 240 din 06 F. 240 din 06 F. 240 din 06 Februarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017

privind indicele preţurilor de consum utilizat

pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul

impozitului pe profit anual pentru anul fiscal

2017. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0123 din 2017). 0123 din 2017). 0123 din 2017). 0123 din 2017). 0123 din 2017)

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 6 din 16 F. 6 din 16 F. 6 din 16 F. 6 din 16 F. 6 din 16 Februarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017 bugetului

de stat pe anul 2017. (Monitorul Oficial nr (Monitorul Oficial nr (Monitorul Oficial nr (Monitorul Oficial nr (Monitorul Oficial nr. 0127. 0127. 0127. 0127. 0127

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

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 7 din 16 F. 7 din 16 F. 7 din 16 F. 7 din 16 F. 7 din 16 Februarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017 bugetului

asigurărilor sociale de stat pe anul 2017. (MO(MO(MO(MO(MO

nrnrnrnrnr. 0128 din 2017). 0128 din 2017). 0128 din 2017). 0128 din 2017). 0128 din 2017)

• Hotărârea nrHotărârea nrHotărârea nrHotărârea nrHotărârea nr. 2 din 20 Ianuarie 2017. 2 din 20 Ianuarie 2017. 2 din 20 Ianuarie 2017. 2 din 20 Ianuarie 2017. 2 din 20 Ianuarie 2017 a

Consiliului de MediereConsiliului de MediereConsiliului de MediereConsiliului de MediereConsiliului de Mediere privind modificarea

anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare și

funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat

prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007.

(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0132 din 2017). 0132 din 2017). 0132 din 2017). 0132 din 2017). 0132 din 2017)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 3262 din 16 F. 3262 din 16 F. 3262 din 16 F. 3262 din 16 F. 3262 din 16 Februarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017

privind organizarea și funcţionarea de societăţi

antreprenoriale studenţești în sistemul de

învăţământ superior din România. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0138. 0138. 0138. 0138. 0138

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

• Hotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nr. 60 din 23 F. 60 din 23 F. 60 din 23 F. 60 din 23 F. 60 din 23 Februarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017

privind alocarea temporară, pentru luna

februarie a anului 2017, a unor sume din venituri

din privatizare ordonatorului principal de credite

cu rol de Autoritate de management pentru

Programul operaţional Iniţiativa pentru

întreprinderile mici și mijlocii (POIIMM). (MO (MO (MO (MO (MO

nrnrnrnrnr. 0140 din 2017). 0140 din 2017). 0140 din 2017). 0140 din 2017). 0140 din 2017)

• Hotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nr. 62 din 23 F. 62 din 23 F. 62 din 23 F. 62 din 23 F. 62 din 23 Februarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017

pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor

naţionale tranzitorii și schemelor de sprijin cuplat,

în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea

cuantumului acestora, pentru anul de plată 2016.

(Monitorul Oficial nr(Monitorul Oficial nr(Monitorul Oficial nr(Monitorul Oficial nr(Monitorul Oficial nr. 0144 din 2017). 0144 din 2017). 0144 din 2017). 0144 din 2017). 0144 din 2017)

• Ordonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţă (MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0144 din. 0144 din. 0144 din. 0144 din. 0144 din

2017) 2017) 2017) 2017) 2017) privind modificarea și completarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015

pentru aprobarea schemelor de plăţi care se

aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și

pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991

privind societăţile agricole și alte forme de

asociere în agricultură. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0144 din 2017). 0144 din 2017). 0144 din 2017). 0144 din 2017). 0144 din 2017)

• Decret nrDecret nrDecret nrDecret nrDecret nr. 259 din 24 F. 259 din 24 F. 259 din 24 F. 259 din 24 F. 259 din 24 Februarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017

privind promulgarea Legii pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2017

privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și

completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul

penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de

procedură penală, precum și pentru modificarea

Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură

penală. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0144 din 2017). 0144 din 2017). 0144 din 2017). 0144 din 2017). 0144 din 2017)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 45 din 24 F. 45 din 24 F. 45 din 24 F. 45 din 24 F. 45 din 24 Februarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017

privind aprobarea formularului-tip al cererii

unice de plată pentru anul 2017. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0149. 0149. 0149. 0149. 0149

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

OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 356 din 27 F. 356 din 27 F. 356 din 27 F. 356 din 27 F. 356 din 27 Februarie 2017 ebruarie 2017 ebruarie 2017 ebruarie 2017 ebruarie 2017 privind

prospectele de emisiune a certificatelor de

trezorerie cu discont și a obligaţiunilor de stat

de tip benchmark aferente lunii martie 2017.

(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0151 din 2017). 0151 din 2017). 0151 din 2017). 0151 din 2017). 0151 din 2017)
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C.C.I. Maramureș - Busola dumneavoastră în afaceri !

• • • • • Din străinătate

Cooperări
Arabia Saudita

� Compania saudită este interesată de identificarea de noi
parteneri în România pe linia industriei petrolului (mentenanţă
oprire/ repornire rafinării), construcţii metalurgice, electro-
tehnic etc. (6003)

Cereri
Senegal

� Firma dorește să importe:
1. Echipament metalic și accesorii pentru construirea de șarpante

și hale industriale modulare
2. Profile din aluminiu pentru confecţionarea, în Senegal, de

tâmplărie destinată echipării construcţiilor civile
3. Tâmplărie din aluminiu confecţionată în România (6004)

Întreprinderile mici și mijlocii din România vor putea
primi ajutoare de la stat de până la 450.000 RON (100.000
EUR), pentru investiţii, în noul Program de
Microindustrializare 2017, potrivit unei propuneri de
procedură, publicată de către Ministerul pentru Mediul de
Afaceri, Comerţ și Antreprenoriat (MMACA), în 06 februarie
2017.

Conform propunerii de procedură, selecţia proiectelor
finanţate se va face prin punctarea în timp real a planurilor
de afaceri depuse în platforma electronică specializată de
către întreprinderile solicitante. Intensitatea finanţării ar
urma să fie de maximum 90% din valoarea investiţiei
finale, diferenţa de 10% urmând să fie asigurată din fonduri
proprii, constituind cofinanţarea; la valoarea cofinanţării
se va adăuga și valoarea TVA, care este cheltuială neeligibilă.
De asemenea, procedura financiară va presupune un
mecanism de decontare, ceea ce înseamnă că întreprinderile
beneficiare vor avansa de la bun început integral
cheltuielile din surse proprii, urmând ca statul să ramburseze
beneficiarilor valorile certificate ca eligibile. Pentru anul
2017 se estimează finanţarea unui număr de 165 de
întreprinderi beneficiare în cadrul programului, într-un
buget anual alocat de 74.359.000 RON.

În cadrul schemei vor putea participa la competiţie
societăţile care respectă condiţiile de eligibilitate stabilite
de către finanţator și care se încadrează în categoria
întreprinderilor mici sau mijlocii într-una din regiunile de
dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest
Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau în categoria
microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau
întreprinderilor mijlocii în regiunea de dezvoltare București-
Ilfov.

Sunt eligibile în cadrul programului societăţile care
desfășoară activităţi pe codurile CAEN aferente următoarelor
diviziuni:

- 10 Industria alimentară

Până la 450.000 RON (100.000 EUR) ajutor de la stat
pentru întreprinderile mici și mijlocii prin Programul Microindustrializare 2017

- 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107
– Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia
de ape minerale și alte ape îmbuteliate;

- 13 Fabricarea produselor textile;
- 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
- 15 Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor

de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălţămintei;
prepararea și vopsirea blănurilor;

- 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din
lemn și plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor
din paie și din alte materiale vegetale împletite;

- 17 Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie;
- 22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice;
- 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
- 24 Industria metalurgică;
- 25 Industria construcţiilor metalice și a produselor din

metal, exclusiv mașini utilaje și instalaţii - cu excepţia
societăţilor care desfășoară activităţi pe codurile CAEN
aferente grupei 254 Fabricarea armamentului și muniţiei;

- 26 Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice
și optice;

- 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
- 28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.;
- 31 Fabricarea de mobilă;
- 32 Alte activităţi industriale n.c.a.
Sub sancţiunea recuperării finanţărilor acordate, pentru

o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor
acordării finanţării, beneficiarii vor trebui să respecte
următoarele obligaţi:

- să menţină investiţia pentru care primesc finanţare,
- să nu aplice amortizare accelerată pentru activele

achiziţionate în cadrul proiectului,
- să păstreze atât locurile de muncă create prin proiect,

cât și numărul locurilor de muncă pe perioadă
nedeterminată existente la data deschiderii aplicaţiei de
înscriere.

Obiectul finanţării va trebui să se încadreze în
următoarele categorii eligibile:

- echipamente tehnologice;
- aparate și instalaţii de măsură, control, reglare,

cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără
printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice
fiscale;

- autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
- investiţiile în active necorporale - brevete de invenţie,

mărci de produse și servicii, software;
- echipamente IT tehnică de calcul;
- achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie,

inclusiv din elemente prefabricate;
- realizarea unei pagini web;
- achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în

scopul obţinerii unei economii de energie;
- achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare

aferente spaţiului de lucru sau producţie;
- cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale;
- comisionul de garantare datorat Fondului Naţional de

Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii
- S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.);

- consultanţă pentru întocmirea documentaţiei.
La momentul acesta programul Microindustrializare

2017 NU este încă lansat, informaţiile publicate de către
finanţator având doar rol consultativ. În perioada
următoarea va fi aprobată forma finală a procedurii și se
va deschide aplicaţia informatică de înscriere a
solicitanţilor, pe site-ul aippimm.ro.

Pentru mai multe informaţii consultaţi pagina web
dedicată acestor programe, pe site-ul Direcţiei de
Antreprenoriat și Programe pentru Întreprinderi Mici și
Mijlocii (DAPIMM), din cadrul Ministerului pentru Mediul
de Afaceri, Comerţ și Antreprenoriat (MMACA): http://
www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-
proceduri-de-implementare-2017/


