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Aflat într-un turneu prin mai
multe judeţe din ţară, Excelenta Sa
Ambasadorul Extraordinar și
Plenipotenţiar al Bosniei și
Herţegovinei, dr. Mile Vasic, a făcut
o vizită la Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș, legată de
potenţialul de dezvoltare a relaţiilor
economice și comerciale între Bosnia
și Herţegovina și judeţul
Maramureș.

La întâlnire au luat parte
președintele Camerei de Comerţ și
Industrie Maramureș - dl Gheorghe
Marcaș -, și directorul general al
instituţiei - dl Florentin Tuș.

Pentru îndeplinirea acestui
obiectiv, Excelenţa Sa consideră
absolut necesară o apropiere, într-o
prima etapă, interinstituţională și
ulterior între companii cu interese
convergente din cele două ţări.

Cu această ocazie dl președinte
Marcaș a făcut o prezentare a
instituţiei și a economiei judeţului
nostru, subliniind totodată
importanţa dezvoltării relaţiilor
economice și comerciale, în
condiţiile în care balanţa schimburilor
comerciale între Romania și Bosnia
și Herţegovina se află la un nivel
scăzut.

Ambasadorul Bosniei și Herţegovinei
în vizită la Camera de Comerţ și

Industrie Maramureș
În încheierea discuţiilor, Excelenta

Sa a precizat că potenţialul existent
justifică pe deplin o accelerare a
relaţiilor comerciale între cele două
ţări.

O posibilă viitoare întâlnire cu
reprezentanţii unor Camere de
Comerţ din regiunea Banja - Luka a
fost antamată pentru finalul lunii
septembrie 2017, când
reprezentanţi ai administraţiei

locale din Bosnia și
Herţegovina vor fi
prezenţi și la Baia
Mare la sărbătoarea
orașului - Festivalul
Castanelor, inclusiv
și la expoziţia
„ R i v u l u s
D o m i n a r u m ” ,
organizată de CCI
Maramureș.

La finalul
întâlnirii, dl

președinte Gheorghe Marcaș a
înmânat Excelentei Sale Dr. Mile
Vasic, o Diplomă de Excelenţă și o
Medalie Aniversară 25 de ani a
Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș.

Quo vadis UE?
Partea I

Ideea unei Europe Unite este mult mai
veche și, după cum se știe, toate încercările
istorice de a fi realizată au eșuat, fiind chiar
repudiată de opinia publică europeană. Cu
toate acestea ea n-a fost abandonată. În anii
’20, teoreticieni de marcă încep să susţină
mai insistent ideea unităţii și cooperării între
statele europene. Doi dintre aceștia, Jean
Monnet, care avea să devină părintele
Europei, și Arthur Salter nu s-au limitat doar
la o unitate bazată, în principal, pe cooperare
ci au mers mai departe, avansând ideea unui
„guvern supranaţional” care să conducă
„Statele Unite ale Europei”. În mai multe
intervenţii publice, Arthur Salter a susţinut
ideea subordonării totale a statelor europene
faţă de o autoritate politică, economică și
militară unică, urmând ca parlamentele și
guvernele naţionale să devină administratori
locali.

Începuturile istorice ale Uniunii Europene
se află după încheierea celui de-al Doilea
Război Mondial. Europenii sunt hotărâţi să
evite repetarea unor astfel de masacre cu
pierderi de milioane de oameni și distrugeri
materiale de milioane de dolari. La scurt
timp după terminarea războiului, Europa este
divizată în Est și Vest, de-a lungul a 40 de
ani de Război Rece. 1949, este anul începerii
calendarului de formare a UE, când naţiunile
Europei Occidentale înfiinţează Consiliul
Europei – un prim pas către cooperarea între
state, dar șase ţări vor să meargă mai
departe.

9 mai 1950 - Robert Schuman, ministrul
francez al afacerilor externe, prezintă un plan
de cooperare aprofundată. Data de 9 mai va
fi ulterior proclamată Ziua Europei.

18 aprilie 1951 - șase ţări semnează un
tratat prin care stabilesc să-și gestioneze în
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comun industria grea (industria cărbunelui și cea
a oţelului). Astfel, niciunul dintre state nu poate
fabrica singur arme de război pe care să le
îndrepte împotriva celorlalte, ca în trecut. Cele
șase ţări sunt Germania, Franţa, Italia, Ţările de
Jos, Belgia și Luxemburg. Statele membre
fondatoare: Germania, Franţa, Italia, Ţările de
Jos, Belgia și Luxemburg.

19 septembrie 1946 - într-un discurs susţinut
la Universitatea din Zürich, Winston Churchill
îndeamnă la înfiinţarea unor „State Unite ale
Europei”.

14 mai 1947 - sub patronajul lui Winston
Churchill este înfiinţată Mișcarea pentru Europa
Unită. Aceasta este ostilă organizaţiilor
supranaţionale și favorabilă cooperării
interguvernamentale.

1 ianuarie 1948 - intră în vigoare convenţia
vamală dintre Belgia, Luxemburg și Ţările de Jos.

17 Martie 1948 - Belgia, Franţa, Luxemburg,
Ţările de Jos și Regatul Unit semnează Tratatul
Uniunii Europei Occidentale (Tratatul de la
Bruxelles).

16 Aprilie 1948 - este creată Organizaţia
pentru Cooperare Economică Europeană (OEEC),
cu rol de coordonare a Planului Marshall.

7-11 Mai 1948 - Comitetul internaţional
pentru coordonarea mișcărilor de unificare
europeană organizează la Haga (Ţările de Jos)
Congresul Europei. Acesta este prezidat de Winston
Churchill și numără circa 800 de delegaţi.
Participanţii recomandă crearea unei adunări
deliberative europene și a unui consiliu special
european, care să pregătească integrarea politică
și economică a ţărilor europene. De asemenea,
recomandă adoptarea unei Carte a drepturilor
omului și crearea unei Curţi de Justiţie care să
asigure respectarea unei astfel de Carte.

28 ianuarie 1949 - Franţa, Marea Britanie
și ţările Benelux decid înfiinţarea unui Consiliu al
Europei și solicită cooperarea Danemarcei,
Irlandei, Italiei, Norvegiei și Elveţiei în pregătirea
statutului unui astfel de consiliu.

4 Aprilie 1949 - semnarea Tratatului
Atlanticului de Nord (NATO) la Washington.

5 Mai 1949 - la Londra (Regatul Unit) este
semnat statutul Consiliului Europei.

3 August 1949 - intră în vigoare statutul
Consiliului Europei.

10 august 1949 - la Strasbourg (Franţa)
are loc prima sesiune a Adunării Consultative a
Consiliului Europei. Membrii federaliști solicită
înfiinţarea unei autorităţi politice europene.

9 mai 1950 - într-un discurs inspirat de
Jean Monnet, ministrul francez al afacerilor
externe, Robert Schuman, propune integrarea
industriilor cărbunelui și oţelului din Europa de
Vest într-o piaţă comună, la care la 3 iunie
1950 - aderă Belgia, Franţa, Luxemburg, Italia,
Ţările de Jos și Germania.

26-28 August 1950 are loc Adunarea
Consiliului Europei care aprobă planul Schuman.

15 februarie 1951 - la Paris (Franţa) are
loc o reuniune în vederea înfiinţării Comunităţii
Europene pentru Apărare. La reuniune participă
Belgia, Franţa, Luxemburg și Germania, precum
și șase ţări cu statut de observator (SUA, Canada,
Danemarca, Norvegia, Regatul Unit și Ţările de
Jos).

18 aprilie 1951 - Belgia, Franţa, Germania,
Italia, Luxemburg și Ţările de Jos semnează
Tratatul de la Paris, prin care se înfiinţează
Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oţelului
(CECO).

10 decembrie 1951 - Paul-Henri Spaak
demisionează din funcţia de președinte a Adunării
Consultative a Consiliului Europei, în semn de
protest faţă de atitudinea nehotărâtă a Regatului
Unit în ceea ce privește proiectul „EUROPA”.

27 mai 1952 - la Paris, Belgia, Franţa,
Germania, Italia, Luxemburg și Ţările de Jos
semnează Tratatul Comunităţii Europene pentru
Apărare (EDC).

23 iulie 1952 - intră în vigoare Tratatul
CECO. Jean Monnet este numit președinte al Înaltei
Autorităţi, iar Paul-Henri Spaak devine președinte
al Adunării Comune.

30 iulie 1952 - Luxemburg este desemnat
ca sediu temporar al CECO.

10 august 1952 - Înalta Autoritate CECO
începe să își exercite atribuţiunile.

10 noiembrie 1952 - Acordul General pentru
Tarife și Comerţ (GATT) decide să acorde Belgiei,
Franţei, Germaniei, Italiei și Luxemburgului o
derogare de la clauza naţiunii celei mai favorizate,
pentru a le permite să își îndeplinească obligaţiile
aferente apartenenţei la CECO.

1 ianuarie 1953 - intră în vigoare impozitul
CECO, prima taxă europeană comună.

10 februarie 1953 - este creată piaţa
comună a cărbunelui și minereului de fier. Belgia,
Franţa, Germania, Italia, Luxemburg și Ţările de
Jos elimină taxele vamale și contingentele pentru
aceste materii prime.

7 martie 1953 - Regulamentul de Procedură
al Curţii Europene de Justiţie este publicat în
Jurnalul Oficial al CECO. Începând din această zi,
căile de atac prevăzute de Tratatul de la Paris
pot fi prezentate Curţii.

9 martie 1953 - Paul-Henri Spaak, președinte
al Adunării Ad-hoc create la 10 septembrie 1952,
îi prezintă președintelui Consiliului CECO, G.

Bidault, un proiect de tratat de instituire a unei
comunităţi politice europene. O astfel de
comunitate ar urma să protejeze drepturile umane
și libertăţile fundamentale, să garanteze
securitatea statelor membre împotriva agresiunii,
să coordoneze politica externă a statelor membre
și să creeze progresiv o piaţă comună. Proiectul
de tratat prevede cinci instituţii: un consiliu
executiv european, un parlament bicameral, un
consiliu de miniștri ai statelor membre, o curte
de justiţie și un comitet economic și social.

15 martie 1953 - este creată Piaţa Comună
a deșeurilor de fier.

12 august 1953 - CECO și Organizaţia
Internaţională a Muncii (OIM) semnează un acord
de cooperare.

1 iunie 1955 - René Mayer este ales președinte
al Înaltei Autorităţi CECO.

1-2 iunie 1955 - miniștrii afacerilor externe
ai Belgiei, Franţei, Germaniei, Italiei,
Luxemburgului și Ţărilor de Jos se reunesc la
Messina (Italia) și se angajează să ajungă la o
integrare economică a ţărilor pe care le
reprezintă. Tot atunci miniștrii de externe au
convenit asupra concentrării atenţiei spre
integrarea economică și conștientizarea faptului
că scăderea tarifelor vamale între cele șase state
le va stimula relaţiile comerciale și dezvoltarea
economică.

23 octombrie 1955 – Regiunea Saarland
își respinge, prin referendum, statutul de regiune
autonomă și decide să se unifice cu Germania.

8 decembrie 1955  - Consiliul Europei
adoptă ca drapelul UE să poarte ca emblemă
drapelul albastru cu 12 stele aurii. Statele
simbolizează idealurile de unitate, solidaritate
și armonie a popoarelor Europei.

7 ianuarie 1956 - Înalta Autoritate CECO
confirmă principiul liberei circulaţii în interiorul
Comunităţii a produselor din oţel importate din
terţe ţări.

6 mai 1956 - Ministrul belgian al afacerilor
externe, Paul-Henri Spaak, le prezintă colegilor
săi din CECO un raport privind proiectul de tratat
al Comunităţilor, care prevede crearea CEE și
Euratom.

29 mai 1956 - Raportul Spaak este aprobat.
În cadrul unei reuniuni desfășurate la Veneţia,
miniștrii de externe decid să iniţieze negocieri
interguvernamentale pentru încheierea a două
tratate de înfiinţare a unei Comunităţi Economice
Europene și a unei Comunităţi Europene a Energiei
Atomice.

26 iunie 1956 - la Bruxelles încep negocierile
pentru redactarea textelor de instituire a CEE și
Euratom.

25 martie 1957 - Tratatul de la Roma se
referă la tratatul prin care a fost instituită

Quo vadis UE?
Partea I
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Comunitatea Economică Europeană (EEC) și a fost semnat de Franţa,
Germania de Vest, Olanda, Italia, Belgia și Luxemburg.

Tratatul privind instituirea Comunităţilor Economice Europene prevedea
armonizarea politicilor economice ale statelor membre, stabilirea unor
politici sectoriale comune în diferite domenii, aducea o serie de noutăţi
menite să indice traseul reconstrucţiei și dezvoltării economice, politice și
sociale a statelor membre. Comunitatea avea ca sarcină înfiinţarea unei
pieţe comune și dezvoltarea progresivă a economiilor statelor membre
pentru promovarea unui standard de viaţă ridicat și a unor relaţii strânse
între statele membre.

Articolul 3 din Tratatul de constituire a Comunităţii Economice Europene
trasa o serie de măsuri necesare pentru revitalizarea spaţiului european.
Stabilirea unor tarife comune la nivel comunitar, eliminarea obstacolelor
între statele membre pentru a favoriza libertatea de mișcare a bunurilor,
persoanelor, capitalurilor și serviciilor, adoptarea unei politici comune în
domeniul agricol, în transporturi, instituirea unui sistem de competitivitate
la nivelul pieţei comune, crearea unui Fond Social European care să contribuie
la dezvoltarea oportunităţilor de angajare pentru lucrători și care să
contribuie la ridicarea standardului de viaţă al cetăţenilor comunitari,
înfiinţarea Băncii Europene de Investiţii care să susţină dezvoltarea
economică a Comunităţii, asocierea cu state și teritorii din afara spaţiului
comunitar pentru dezvoltarea schimburilor comerciale și pentru promovarea
dezvoltării economice și sociale comune sunt prevederile care au stat la
baza creării conceptului de comunitate europeană.

Implicaţii teoretice ale acestui tratat au fost că odată cu piaţa comună
se naște societatea civilă europeană. Statul nu mai este subiectul suveran
pe propriul teritoriu întrucât piaţa comună trebuie să funcţioneze pe
dimensiunea supranaţională, doar așa poate fi eficientă. Astfel iese în
evidenţă primatul Dreptului comunitar asupra Dreptului naţional. Totodată
spectrul CEE este mai larg decât al CECO, care avea în centru numai ideea
de pace între Franţa și Germania.

Tratatul de la Roma a dat răspunsuri unui important set de întrebări
legate de viitorul Europei Occidentale. În domeniul strict economic el
prevede că tarifele vamale și alte bariere comerciale între statele membre
sunt eliminate; că se formează o uniune vamală; că trusturile, cartelurile
și alte structuri monopoliste cu poziţii dominante pe piaţă sunt interzise.
Proclamă incompatibilitatea cu Piaţa Comună a sprijinului direct al statului,
căci acesta distruge competiţia. În aceasta abordare, libera circulaţie a
mărfurilor, a capitalului și a persoanelor sunt considerate a fi o prioritate
pentru Cei Șase și se vor asigura, parţial, prin reguli și practici în scopul
eliminării barierelor netarifare. Se prevede organizarea pieţei agricole
comunitare.

Statele membre vor transfera Comunităţii puterea de a negocia și asuma
tratate cu organizaţii internaţionale și terţe ţări în probleme care sunt de
competenţa acesteia. În Tratat sunt înscrise și prevederi legate de relaţiile
speciale ale Comunităţii cu coloniile sau dominioanele statelor membre.

Comunitatea este formată din patru instituţii majore: Comisia, Consiliul
(sau Consiliul de Miniștri), Adunarea și Curtea de Justiţie. În Tratat sunt
prevăzute Comitetul Economic și Social și alte organisme și instituţii cu
rol în crearea uniunii vamale.

Tratatul de la Roma instituie Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Tratatul a fost încheiat pe o perioada nelimitată. Legiuitorul l-a privit ca
pe un „tratat cadru”, care își propune și realizează definirea obiectivelor,

competenţelor și procedurilor în termeni generali (precizările privind
conţinutul politicilor și strategiilor economice urmând să se facă ulterior).
Tratatul este constituit, în afara de Preambul, din 6 părţi: Partea I-a
cuprinde Principiile Comunităţii; Partea a II-a consacra patru titluri cu
referire la Fundamentele Comunităţii; Partea a III-a dezvolta în șapte
titluri Politicile Comunităţii; Partea a IV-a dă date cu privire la asocierea
ţărilor și teritoriilor de peste mări; Partea a V-a dezvoltă în cuprinsul a
două titluri Instituţiile Comunităţii; Partea a VI-a se referă la dispoziţiile
generale și finale.

În aceeași zi a mai fost semnat un tratat care instituia Comunitatea
Europeană a Energiei Atomice (CEEA, Euratom): cele două tratate, împreună
cu Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui și Oţelului,
care a expirat în 2002, au devenit Tratatele de la Roma. Atât Tratatul de
la Roma, cât și Tratatul CEEA au intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958.

Tratatul EURATOM reprezintă cadrul legal pentru activităţile ce privesc
sectorul nuclear, vizând dezvoltarea folosirii pașnice a energiei nucleare,
stoparea proliferării armelor nucleare, coordonarea programelor de cercetare
ale statelor semnatare ale tratatului Euratom, în ceea ce privește folosirea
energiei nucleare, dar și securitatea obţinerii, furnizării și utilizării
combustibililor nucleari.

Textul tratatului EURATOM avea iniţial 234 de articole structurate în
șase titluri, precedate de un Preambul, însă numărul de articole a fost
redus la 177 în urma semnării și intrării în vigoare a Tratatului de la
Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeana (Tratatul
UE) și a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene (Tratatul CE).
Agenţia de Aprovizionare a EURATOM, care are personalitate juridică și
autonomie financiară, se află sub controlul Comisiei Europene, care stabilește
directive și dispune de un drept de veto asupra deciziilor acesteia.

Pe lângă o serie de modificări aduse Tratatului CE și a Tratatului EURATOM
acest document este și actul constitutiv al Uniunii Europene. Acesta a fost
un prim pas pe calea adoptării unei Constituţii definitive a UE, care ulterior
va înlocui toate tratatele europene.

În continuare vă prezentăm
Declaraţia de la Roma (25 martie 2017)

„Noi, liderii ai 27 de state membre și ai instituţiilor UE, ne mândrim cu
realizările Uniunii Europene: edificarea unităţii europene este un proiect
îndrăzneţ, cu o viziune pe termen lung. Acum șaizeci de ani, în timp ce ne
reveneam de pe urma tragediei celor două războaie mondiale, am decis să
ne unim și să reconstruim continentul nostru din cenușă.

Am construit o Uniune unică, cu instituţii comune și valori puternice, o
comunitate a păcii, a libertăţii, a democraţiei, a drepturilor omului și a
statului de drept, o forţă economică majoră cu niveluri neegalate ale
protecţiei sociale și bunăstării.

Unitatea europeană a început ca visul câtorva, devenind speranţa celor
mulţi. Apoi Europa a redevenit un întreg. Astăzi, suntem uniţi și mai
puternici: sute de milioane de oameni de pe întreg teritoriul Europei
beneficiază de viaţa într-o Uniune extinsă care a depășit vechile diviziuni.

Uniunea Europeană se confruntă cu provocări fără precedent, atât mondiale,
cât și interne: conflicte regionale, terorism, presiuni crescânde exercitate
de migraţie, protecţionism și inegalităţi sociale și economice.

Împreună, suntem hotărâţi să răspundem provocărilor unei lumi în
schimbare rapidă și să le oferim cetăţenilor noștri atât securitate, cât și
noi oportunităţi.

Vom face Uniunea Europeană mai puternică și mai rezilientă, prin și mai
multă unitate și solidaritate între noi și prin respectarea normelor comune.
Unitatea este atât o necesitate, cât și alegerea noastră liberă. La nivel
individual, am fi marginalizaţi de dinamica mondială.

Quo vadis UE?
Partea I
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Împreună avem cele mai mari șanse de a o
influenţa și de a ne apăra interesele și valorile
comune. Vom acţiona împreună, cu ritmuri și
intensităţi diferite acolo unde va fi necesar, dar
mergând în aceeași direcţie, așa cum am făcut în
trecut, în conformitate cu tratatele și păstrând
ușa deschisă celor ce doresc să se alăture mai
târziu. Uniunea noastră este nedivizată și
indivizibilă.

În următorii zece ani ne dorim o Uniune care
să ofere siguranţă și securitate, să fie prosperă,
competitivă, durabilă și responsabilă din punct
de vedere social și să aibă voinţa și capacitatea
de a juca un rol principal în lume și de a modela
globalizarea.

Ne dorim o Uniune în care cetăţenii să
beneficieze de noi oportunităţi de dezvoltare
culturală și socială și de creștere economică. Ne
dorim o Uniune care să rămână deschisă acelor
ţări europene care ne respectă valorile și care se
angajează să le promoveze. În aceste vremuri de
schimbare și conștienţi de îngrijorările cetăţenilor
noștri, ne afirmăm angajamentul faţă de Agenda
de la Roma și ne angajăm să acţionăm în direcţia
următoarelor obiective:

1. O Europă sigură și securizată: o Uniune
în care toţi cetăţenii se simt în siguranţă și se pot
deplasa liber, în care frontierele noastre externe
sunt securizate, cu o politică în domeniul migraţiei
eficientă, responsabilă și durabilă, cu respectarea
normelor internaţionale; o Europă hotărâtă să
combată terorismul și criminalitatea organizată.

2. O Europă prosperă și durabilă : o
Uniune care generează creștere și locuri de muncă;
o Uniune în care o piaţă unică solidă, conectată

și în dezvoltare, care ţine cont de transformarea
tehnologică,și o monedă unică stabilă și mai
consolidată deschid căi pentru creștere,
coeziune,competitivitate, inovare și schimburi,
în special pentru întreprinderile mici și mijlocii;
o Uniune care promovează o creștere susţinută
și durabilă, prin investiţii, reforme structurale și
eforturi către finalizarea uniunii economice și
monetare; o Uniune a economiilor convergente;
o Uniune în care energia este sigură și accesibilă,
iar mediul este curat și sigur.

3. O Europă socială: o Uniune care, bazându-
se pe o creștere durabilă, promovează progresul
economic și social, precum și coeziunea și
convergenţa, susţinând în același timp integritatea
pieţei interne; o Uniune care tine seama de
diversitatea sistemelor naţionale și de rolul-cheie
al partenerilor sociali; o Uniune care promovează
egalitatea între femei și bărbaţi, precum și
drepturi și șanse egale pentru toţi; o Uniune care
combate șomajul, discriminarea, excluziunea
socială și sărăcia; o Uniune în care tinerii primesc
cea mai bună educaţie și formare și în care pot
studia și găsi locuri de muncă pe întregul continent;
o Uniune care păstrează patrimonial nostru cultural
și promovează diversitatea culturală.

4. O Europă mai puternică pe scena
mondială: o Uniune care dezvoltă în continuare
parteneriatele existente, construind altele noi și
promovând stabilitatea și prosperitatea în
vecinătatea sa imediată la est și sud, dar și în
Orientul Mijlociu, pe întregul continent african și
la nivel mondial; o Uniune pregătită să își asume
mai multe responsabilităţi și să contribuie la
crearea unei industrii a apărării mai competitive
și integrate; o Uniune hotărâtă să își consolideze
securitatea și apărarea comune, inclusiv în
cooperare și complementaritate cu Organizaţia
Tratatului Atlanticului de Nord, ţinând seama de
circumstanţele naţionale și de angajamentele
juridice; o Uniune angajată alături de Organizaţia

Urmare din pag. 1

Quo vadis UE?
Partea I

Naţiunilor Unite, care susţine un sistem
multilateral bazat pe norme, este mândră de
valorile sale și își protejează cetăţenii și care
promovează comerţul liber și echitabil și o politică
globală pozitivă privind schimbările climatice.

Vom urmări aceste obiective, având convingerea
fermă că viitorul Europei se află în mâinile noastre
și că Uniunea Europeană este cel mai bun
instrument prin care ne putem atinge obiectivele.
Ne angajăm să ascultăm și să răspundem
îngrijorărilor exprimate de cetăţenii noștri și ne
vom alătura eforturilor parlamentelor noastre
naţionale. Vom colabora la nivelul cel mai adecvat
atingerii scopurilor noastre, acesta putând fi
nivelul Uniunii Europene sau nivelul naţional,
regional ori local,într-un spirit de încredere și de
cooperare loială, atât între statele membre, cât
și între acestea și instituţiile UE, respectând
principiul subsidiarităţii. Vom asigura marja de
manevră necesară la diferitele niveluri pentru a
consolida potenţialul de inovare și de creștere al
Europei. Vrem ca Uniunea să se implice cât mai
mult în chestiuni majore și cât mai puţin în cele
neînsemnate. Vom promova un proces decizional
democratic, eficace și transparent, precum și
rezultate mai bune.

Noi, liderii, într-un spirit de colaborare în cadrul
Consiliului European și între instituţiile noastre,
ne vom asigura că agenda de azi va fi pusă în
aplicare, astfel încât să devină realitatea de mâine.
Ne-am unit pentru binele nostru. Europa este
viitorul nostru comun!”

Odată cu trecerea anilor, Tratatul de la Roma
a fost completat, modificat, adapta noilor
condiţii politice și economico-financiare ale
Europei și cele globalizate. Astfel, de-a lungul
istoriei au existat o serie de tratate care poartă
denumirea localităţii unde a avut loc Summitul
care l-a aprobat. Aceste tratate vor fi prezentate
în numărul viitor al Buletinului „Hermes Contact”.

(Continuare în numărul următor)

Cafeneaua Oamenilor de Afaceri

În ziua de 02 martie 2017 Camera de Comerţ și Industrie Maramureș, în colaborare cu Serviciul
Judeţean Maramureș al Arhivelor Naţionale, a organizat Cafeneaua Oamenilor de Afaceri având ca temă
de dezbatere „De ce arhivarea documentelor?”

Prezentarea a fost făcută de către dna Klara Gușeth - Șef Serviciul
Judeţean Maramureș al Arhivelor Naţionale, care în deschiderea
evenimentului a făcut o scurtă prezentare a Serviciului Judeţean Maramureș
al Arhivelor Naţionale.

Evenimentul a continuat cu trecerea în revistă a prevederile Legii Arhivelor
Naţionale nr.16/1996, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, pe tot parcursul prezentării, reprezentanta Serviciului Judeţean
Maramureș al Arhivelor Naţionale răspunzând întrebărilor adresate de
către participanţi, astfel încât aceștia din urmă, să-și poată clarifica cât
mai multe aspecte legate de tema supusă dezbaterii.

La finalul întâlnirii, celor 23 de participanţi li s-a prezentat oferta de
Curs Arhivar, organizat de CCI Maramureș, având o durată de 120 de ore.

De ce arhivarea documentelor?
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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, a
organizat în perioada 30-31 martie 2017, la Centrul de
Instruire și Marketing al CCI Maramureș, prima ediţie a
manifestării expoziţionale - PREVENT - dedicată domeniului
de siguranţă și securitate, având ca și slogan „Prevenim,
Protejăm și Salvăm”.

Data fiind apropierea termenului limită de conformare
la normele prevăzute, 30 iunie 2017, organizatorii au reușit
să vină în sprijinul agenţilor economici obligaţi să se alinieze
la reglementări, prin organizarea unor întâlniri tematice,
dar și a unei expoziţii deschise în incinta Centrul de Instruire
și Marketing al Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș.

În cadrul expoziţiei tematice au participat:
-Simion Alltrader SRL - importator  și distribuitor scule și

echipamente pentru hornari;
-Asyel Radio-TV SRL - sisteme de supraveghere și

siguranţă;
-Bramac Sisteme de Învelitori - sisteme de coșuri
-Electrocenter Due SRL - proiectare și execuţie sisteme

detecţie avertizare incendii și supraveghere video și sisteme
de alarmă;

-Primatech SRL - producător detectoare gaz;
-Artinstall SRL - pompe;

-Eaton Electric SRL - dispozitiv inovativ de protecţie la
arc electric

În cadrul activităţilor conexe, pe parcursul a două zile,
au fost prezentate, de către ISU Maramureș și
Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureș, teme legate
de: avizarea și/sau autorizarea, precum și documentele
privind securitatea la incendiu, echiparea tehnică a
clădirilor, securitatea la incendiu a construcţiilor civile,
aspecte legislative din domeniul siguranţei și sănătăţii în
muncă. Specialiștii celor două instituţii au răspuns operativ
întrebărilor adresate de către participanţi, astfel încât
aceștia din urmă și-au clarificat aspecte legate de temele
prezentate.

Feedback-ul expozanţilor, dar și a participanţilor la
activităţile conexe, a fost unul pozitiv, manifestarea fiind
considerată necesară și de un real folos în zona noastră,
ceea ce întărește convingerea organizatorilor că ediţia a
doua a PREVENT va avea o amploare mai mare.

Evenimentul a fost evidenţiat și în presa locală
maramureșeană: „PREVENT a generat interes și implicare
din partea mediului de afaceri dar și a altor posibili
beneficiari ai măsurilor de siguranţă în caz de incendiu. În
contextul ultimelor reglementari privind legislaţia în
domeniul securităţii cazurilor de risc, organizatorii și-au
propus să promoveze, dezbată și prezinte principalele
aspecte ale unei activităţi neglijate în ultima perioadă, cea
privind avizarea și autorizarea pentru securitatea la
incendiu”. (ziarmm.ro)

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

În perioada 27 februarie - 9 martie 2017, Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș în parteneriat cu Camera de Comerţ și Industrie a
României, au organizat o nouă serie de curs “EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE”,
COD COR 214946.

Tematica cursului a fost orientată atât către instituţiile/organizaţiile
având calitatea de autorităţi contractante cât și către operatorii economici
ce au calitatea de ofertanţi. Astfel au fost abordate aspecte privind noul

cadru legislativ, iniţierea, derularea și finalizarea diferitelor proceduri
de achiziţie publică, atât din perspectiva autorităţilor contractante cât și
din perspectiva ofertanţilor, pentru ca aceștia să devină operatori
competenţi și eficienţi pe piaţa achiziţiilor publice.

La curs au participat un număr de 15 persoane, atât angajaţi ai
instituţiilor publice cât și ai operatorilor economici din judeţul Maramureș
și Satu Mare.

Examenul final al cursului urmează a fi organizat în data de 3 aprilie
2017 la sediul CCIMM.

Curs Expert Achiziţii Publice
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

În perioada 27.02 - 24.03.2017 s-a desfășurat prima serie a cursului
CADRU TEHNIC cu atribuţii în domeniul prevenirii și stingerii
incendiilor - PSI (cod COR: 541902). Cursul se adresează angajatorilor
(administratorilor) și lucrătorilor desemnaţi cu răspunderi specifice în
domeniul prevenirii și stingerii incendiilor. Așa cum este programa, cursul
a avut o durată de 120 ore din care 102 ore pregatire teoretică și 18 ore
pregatire practică și a fost susţinut de lectori specialiști cu o vechime de
peste 10 ani în cadrul ISU Maramureș.

Din tematica cursului: Termeni și expresii specifice apărării împotriva

incendiilor; Instalaţii de protecţie împotriva incendiilor; Stingerea unor

tipuri de incendii; Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor;

Prevederi specifice privind apărarea împotriva incendiilor; Exploatarea

instalaţiilor aferente construcţiilor; Organizarea apărării împotriva

incendiilor la locul de muncă; Planurile de protecţie împotriva incendiilor;

Planificarea și executarea exerciţiilor privind modul de acţiune în caz

de incendiu. Toată această tematică a fost detaliată într-un suport de
curs pus la dispoziţia participanţilor în format electronic. Suportul de
curs a prezentat în final bibliografia cu toate reglementările legale în
domeniu și alte materiale necesare aprofundării cunoștinţelor
prezentate la curs.

Competenţele specifice obţinute în urma absolvirii cursului:
Planificarea activităţii de prevenire si stingere a  incendiilor; Organizarea

activităţii de apărare împotriva incendiilor; Monitorizarea activităţii de

prevenire si stingere a incendiilor; Elaborarea documentelor specifice

activităţii de PSI; Instruirea salariaţilor în domeniul prevenirii si stingerii;

Controlul modului de respectare a măsurilor de prevenire și stingere a

incendiilor; Acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii critice.

La aceasta primă serie de curs au participat 13 persoane din cadrul

Noi cursuri la CCI Maramureș

În 08-09.02 2017 și 16.03.2017 s-au desfășurat 2 serii
de instruiri privind însușirea NOŢIUNILOR
FUNDAMENTALE DE IGIENĂ. În prima serie a fost
organizată instruirea pe modulul 1: Servicii de producţie,
depozitare, transport și comercializare a alimentelor;
inclusiv alimentaţie publică și a colectivităţilor. La această
serie au participat 28 persoane din cadrul firmelor:
SCANIA FOOD SRL; SC GRACE PLUS SRL;
KLAUS PO SRL-D; GAJ COMIMPEX SRL;
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ pentru SPORT ȘI TINERET
Maramureș; PETTY DESIGN ART SRL-D; VINŢU
MARCELA CRISTINA PFA; LANGUSTA SRL;

A doua serie de curs, desfășurată în data de 16 martie 2017, a avut ca tematică alte module din acest domeniu:
modulul 2: Servicii de curăţenie în unităţi de asistenţă medicală, colectivităţi de copii și tineri, unităţi de cazare,
hoteluri, moteluri, cabane etc și modulul 4: Servicii de îngrijire corporală.

Aceste 2 domenii au prezentat interes din partea următoarelor firme și instituţii: CLINICA SANTE; GRĂDINIŢA
GENESIS; ȘC. GIMNAZIALĂ GÂRDANI; ȘC PRIMARĂ EPISCOP. DR. ALEXANDRU RUSU; ȘC
LUCIAN BLAGA; DIRECŢIA JUDEŢEANĂ pentru SPORT ȘI TINERET Maramureș, pentru modulul 2, și
AC NICO SALON SRL; EDEN RANCH SRL; FORTIS GYM SRL; ADALINA CHIC SRL-D; ASOCIAŢIA.
DE SPRIJIN A PERSOANELOR CU NEVOI SPECIALE CARINA; SALON AFRODITE; TOFLO SRL pentru
modulul 4. La această serie de curs au participat 38 persoane.

Curs IGIENĂ - alte 2 serii de curs

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

unor firme și instituţii din Baia Mare: CRIMADIA SRL; KAMAVEDA SRL;
POP MARIANA GEORGETA II; PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL;
ARMEDI DRINCAL SRL; BIBLIOTECA JUD. PETRE DULFU; EATON E.P. SRL;
CANAL 7 SRL; DELTA ENGINEERING AUTOMATION SRL; TRANSILVANIA
GENERAL IMPORT-EXPORT SRL; BKT FOREST SRL; AEROPORTUL Baia
Mare. Examenul de absolvire, care a constat dintr-o probă practică
(sub forma unei lucrări) și probă teoretică (test grilă) a avut loc în data
de 30 martie 2017. A fost o primă serie de cursanţi care au absolvit
examenul cu nota maximă și care au fost foarte mulţumiţi de
informaţiile și competenţele dobândite la acest curs. Așteptăm cu interes
înscrierile și organizarea celei de-a doua serii de curs.

Informaţii suplimentare și înscrieri la sediul CCI Maramureș, la telefon
0262 221510, 0770-842678, fax 0262 225794, email cci_mm@ccimm.ro
sau accesaţi www.ccimm.ro. Persoana de contact: Mihail Mărășescu.
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În data de 22 martie 2017, Camera de Comerţ și
Industrie a României (CCIR) a organizat,  la Centrul
Expoziţional Romexpo, dezbaterea „Învăţământul
profesional dual - soluţie pentru forţa de muncă necesară
economiei reale”.

Iată câteva idei care relevă importanţa temei dezbătute:
„Cel mai recent sondaj realizat de CCIR în mediul de

afaceri arată că toţi agenţii economici, în proporţie
covârșitoare, au semnalat că am ajuns la o criză a forţei
de muncă. Învăţământul românesc și economia reală sunt
două linii paralele.”

”Implicarea activă a mediului
antreprenorial în sistemul
educaţional este o fereastră
care va genera aplicabilitate
corectă în viitoarea generaţie
de profesioniști. (…) un pachet
de elemente fiscale favorabile
mediului antreprenorial cu
deductibilităţi pentru educarea
vi itori lor angajaţi este un
capitol extrem de important de
care vom ţine cont.”

”Este cert faptul că valoarea învăţământului influenţează
ulterior economia și mediul de business din România,
tocmai de aceea trebuie să-i acordăm importanţa pe care
o merită.”

Conform informaţiilor furnizate de către
Ministerul Dezvoltăr i i Regionale,
Administraţiei Publice și Fondurilor
Europene (MDRAPFE), în data de 20
martie 2017 au fost transmise către
Autoritatea de Audit (AA) pachetele
pentru desemnarea sistemelor de
management și control aferente Programului
Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-
2020 (POAT), Programului
Operaţional Capacitate Administrativă
(POCA) și Programului Operaţional
Iniţiativa pentru IMM.

La finalul anului trecut același minister
preciza că “cadrul de gestionare a
fondurilor europene pentru perioada
2014-2020 este dezvoltat și așezat
într-un mod coerent, cu structuri clar
identificate, roluri bine definite și
coordonarea asigurată. Suplimentar faţă
de cele 3 autorităţi de management deja
ac red i ta te,  pent ru ma jor i ta tea
programelor operaţionale este necesară

DESEMNAREA SISTEMELOR DE GESTIUNE ȘI CONTROL
PENTRU PROGRAMELE OPERAŢIONALE 2014-2020

Dezbatere “Învăţământul profesional dual - soluţie pentru
forţa de muncă necesară economiei reale”

finalizarea ultimelor detalii de conţinut
aferente sistemelor de management și
control și transmiterea în primele luni
ale anului 2017 a documentaţiei în
vederea acreditării autorităţilor de
management”.

Până la sfârșitul lunii aprilie 2017,
MDRAPFE va finaliza și va transmite
Autorităţii de Audit pachetele de
documente necesare acreditării altor patru
programe operaţionale: Infrastructură
Mare (POIM), Regional (POR),
Capital Uman (POCU), Competitivitate
(POC). Ulterior, Autoritatea de Audit
va analiza documentele și va derula câte
o misiune de audit la nivelul fiecărui
program. Din declaraţiile doamnei Rovana
Plumb, ministru delegat pentru fonduri
europene, se dorește ca acreditarea
acestor programe să aibă loc până la finalul
acestui an.

Aceste acţiuni sunt necesare pentru
emiterea opiniei “fără rezerve”, condiţie

esenţială pentru acreditarea sistemelor de
management și control. Acreditarea
sistemului de gestionare a fondurilor este
condiţia esenţială pentru a rambursa de
la Comisia Europeană cheltuielile din
proiectele cu fonduri europene.

Până la 31 decembrie 2016 au fost
desemnate doar trei sisteme de gestiune
și control, respectiv Autoritatea de
Management și Autoritatea de Certificare
pentru:

- Programul IPA de Cooperare
Transfrontalieră România - Republica
Serbia 2014-2020;

- Programul de Cooperare
Transfrontal ieră INTERREG V-A
România - Bulgaria;

- Programul Operaţional Ajutorarea
Persoanelor Defavorizate.

Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice și Fondurilor

Europene, Direcţia Comunicare

Opiniile, exprimate de vorbitorii și participanţii la
eveniment, pe tema învăţământului profesional dual relevă
faptul că implicarea mediului asociativ și a comunităţii
de afaceri este un imperativ pentru creșterea calităţii
forţei de muncă necesară economiei.

Concluziile dezbaterii indică o nevoie reală și urgentă de
acţiune în sensul furnizării de oportunităţi tinerilor din
România, în vederea reţinerii acestora pe piaţa muncii din
ţară, concomitent cu creșterea nivelului calitativ al
rezultatelor muncii prestate de aceștia. CCIR, alături de

Sistemul Camerelor de
Comerţ și Industrie Judeţene
și de Comitetul Naţional ICC
România, va continua
demersurile de advocacy pe
lângă instituţiile centrale și
locale, înţelegând nevoia de
implicare și mai bine a întregii
societăţi românești.

Prin dialogul constant cu
decidentul, s-a propus
cooperarea dintre mediul
public și cel privat pentru

conturarea unui sistem educaţional profesional performant,
orientat spre rezultate, având în centru nevoile elevilor și
pe cele ale agenţilor economici deopotrivă.

Sursa: CCI a Românei
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Ce este Risc Partener?
Risc Partener este un serviciu de rating pentru companii, un raport unic furnizat de Camera de Comerţ și Industrie

Maramureș, care aduce predictibilitate în relaţiile de afaceri.
Raportul, ce conţine informaţii juridice și financiare actualizate despre afacerile din România, inclusiv limita recomandată

de credit marfă, este însoţit de o analiză amplă a companiei pentru care se execută interogarea și va fi emis în timp real.
Raportul analizează criterii precum buna reputaţie, solvabilitatea, profitabilitatea operaţională, potenţialul de export, incidentele

de plată înregistrate, aferente companiilor pentru care se solicită emiterea;
Risc Partener asigură un set de informaţii complexe, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor, sintetizate într-un

mod foarte accesibil utilizatorului final. Astfel, Risc Partener este un instrument eficient pentru gestionarea riscurilor la care
este expus procesul decizional în afaceri, care conţine o analiză financiară bine structurată.

De ce au nevoie oamenii de afaceri de raportul Risc Partener?
� volatilitatea mediului economic îngreunează procesul de selecţie a potenţialilor parteneri de afaceri;
� pentru eficientizarea procesului decizional, companiile au nevoie de informaţii clare și detaliate despre partenerii lor de

afaceri existenţi și potenţiali;
� în actualul context economic, Risc Partener reprezintă un instrument esenţial pentru gestionarea riscurilor;
� raportul este un mijloc de a analiza concurenţa – sintetizează cele mai relevante informaţii de afaceri.

Care sunt avantajele utilizării raportului Risc Partener?
� calcularea indicilor de lichiditate și solvabilitate, conform standardelor general agreate;
� prezentarea unei structuri eficiente și concise;
� generarea de explicaţii extinse, accesibile, inclusiv pentru utilizatori fără background financiar-economic aprofundat;
� oferirea unei radiografii a evoluţiei companiilor;
� prezentarea unei analize pragmatice cu privire la stabilitatea companiilor și probabilitatea acestora de insolvenţă.

De unde puteţi obţine raportul Risc partener?
� De la Camera de Comerţ și Industrie Maramureș, Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 16, parter, tel. 0262-221.510, fax:

0262-225.794, email: cci_mm@ccimm.ro

Cum puteţi obţine raportul Risc partener?
� În format electronic - prin transmiterea pe email a Formularului de solicitare, care se poate descărca de pe www.ccimm.ro;
� Pe suport de hârtie - la sediul CCI Maramureș.

Cafeneaua Oamenilor de Afaceri

Cafeneaua Oamenilor de Afaceri este un eveniment organizat de Camera de Comerţ și
Industrie, în cadrul căruia sunt dezbătute problemele economice, tehnice, financiare, legislative,
administrative cu care se confruntă operatorii economici din judeţ.

La dezbateri sunt invitaţi reprezentanţi ai administraţiei publice locale, centrale, personalităţi
ale vieţii politice, economice, comerciale care pot să contribuie la clarificarea aspectelor ridicate

de oamenii de afaceri maramureșeni și totodată pot să vină cu soluţii de rezolvare a problemelor care afectează bunul
mers al activităţii oamenilor de afaceri, firmelor maramureșene.

În luna mai 2017, urmare a propunerilor primite din partea operatorilor, se va organiza, în colaborare cu
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureș, Cafeneaua Oamenilor de Afaceri cu tema:

„Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală începând cu anul 2017”

Data: 16 mai 2017, începând cu ora 10:45 (înregistrare participanţi)
Locaţia: Centrul de Instruire și Marketing al CCI Maramureș, Aleea Expoziţiei, nr. 5
Participarea este GRATUITĂ

Înscrieri: tel. 0262-221510, e-mail: cci_mm@ccimm.ro
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Parteneriat CCI Maramureș - ROMEXPO

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 perioada 11-14 octombrie 2017, la București:

� TIB - Târgul Tehnic Internaţional București

� EXPOENERGIE - Târg internaţional de energie regenerabilă, energie convenţionala, echipamente și
tehnologii pentru industria de petrol și gaze naturale

� INVENTIKA - Salon de invenţii și inovaţii

Prin organizarea ediţiilor din 2017 ale

manifestări lor TIB, EXPOENERGIE și
INVENTIKA Romexpo își propune să creeze

cadrul propice dialogului de business, să sprijine

și să promoveze mediul de afaceri din Romania,

susţinând astfel companiile și politicile de

dezvoltare ale acestora.

Pentru a avea o imagine completa asupra

dimensiunii acestor evenimente, va comunicam

ca ediţiile din 2016 ale evenimentelor TIB,

EXPOENERGIE si INVENTIKA au reunit, timp de 4 zile, peste 200 de companii participante din 12 de ţări, pe o

suprafaţă de peste 8.000 m2 și au beneficiat de un număr de 7.000 vizitatori, atât specialiști, cât și public larg.

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 la CCI Maramureș – Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 16, parter, e-mail: cci_mm@ccimm.ro,

fax 0262-225794.
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B R E V I A R
J UR I D I C
� HGHGHGHGHG nrnrnrnrnr. 80 din 27 F. 80 din 27 F. 80 din 27 F. 80 din 27 F. 80 din 27 Februarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017pentru

modificarea și completarea Hotărârii Guvernului
nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de
implementare a programului „Prima casă“.(MO(MO(MO(MO(MO
nrnrnrnrnr. 0153 din 2017). 0153 din 2017). 0153 din 2017). 0153 din 2017). 0153 din 2017)
� Regulament nrRegulament nrRegulament nrRegulament nrRegulament nr. 1 din 22 F. 1 din 22 F. 1 din 22 F. 1 din 22 F. 1 din 22 Februarieebruarieebruarieebruarieebruarie

2017(Emitent- F2017(Emitent- F2017(Emitent- F2017(Emitent- F2017(Emitent- Fondul de Garantare aondul de Garantare aondul de Garantare aondul de Garantare aondul de Garantare a
Depozitelor Bancare)Depozitelor Bancare)Depozitelor Bancare)Depozitelor Bancare)Depozitelor Bancare) pentru modificarea și
completarea Regulamentului nr. 2/2016 privind
determinarea și plata contribuţiilor la Fondul de
garantare a depozitelor bancare în funcţie de
gradul de risc. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0155 din 2017). 0155 din 2017). 0155 din 2017). 0155 din 2017). 0155 din 2017)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 735 din 14 F. 735 din 14 F. 735 din 14 F. 735 din 14 F. 735 din 14 Februarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017

pentru aprobarea Normelor tehnice privind
autorizarea utilizării regimului de tranzit
unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile
transportate pe calea ferată și pe cale aeriană și
autorizarea utilizării regimului de tranzit
unional/comun pe baza unui manifest electronic
pentru mărfurile transportate pe cale aeriană.
(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0156 din 2017). 0156 din 2017). 0156 din 2017). 0156 din 2017). 0156 din 2017)
� Decizia Curţii Constituţională a RomânieiDecizia Curţii Constituţională a RomânieiDecizia Curţii Constituţională a RomânieiDecizia Curţii Constituţională a RomânieiDecizia Curţii Constituţională a României

nrnrnrnrnr. 62 din 07 F. 62 din 07 F. 62 din 07 F. 62 din 07 F. 62 din 07 Februarie 2017 ebruarie 2017 ebruarie 2017 ebruarie 2017 ebruarie 2017 referitoare la
obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor
Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de
credit pentru consumatori. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0161 din. 0161 din. 0161 din. 0161 din. 0161 din
2017)2017)2017)2017)2017)
� Ordonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţă nrnrnrnrnr. 19 din 02 Martie. 19 din 02 Martie. 19 din 02 Martie. 19 din 02 Martie. 19 din 02 Martie

2017 2017 2017 2017 2017 pentru modificarea și completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015
privind reglementarea unor măsuri pentru
stimularea absorbţiei fondurilor externe
nerambursabile.(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0163 din 2017). 0163 din 2017). 0163 din 2017). 0163 din 2017). 0163 din 2017)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 3393 din. 3393 din. 3393 din. 3393 din. 3393 din 28 F28 F28 F28 F28 Februarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017

privind aprobarea programelor școlare pentru

învăţământul gimnazial. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0164 din 2017). 0164 din 2017). 0164 din 2017). 0164 din 2017). 0164 din 2017)
� Hotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nr. 19 din 23 F. 19 din 23 F. 19 din 23 F. 19 din 23 F. 19 din 23 Februarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017

(Camera Auditorilor Financiari din România)(Camera Auditorilor Financiari din România)(Camera Auditorilor Financiari din România)(Camera Auditorilor Financiari din România)(Camera Auditorilor Financiari din România)
pentru modificarea și completarea anexei nr. 2
„Lista auditorilor financiari, persoane fizice și
juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului
de colaborare încheiat între Camera Auditorilor
Financiari din România și Ministerul Fondurilor
Europene privind organizarea și desfășurarea
activităţii de audit financiar pentru fonduri
europene și alte fonduri nerambursabile de la
alţi donatori“, aprobată prin Hotărârea Consiliului
Camerei Auditorilor Financiari din România nr.
5/2014. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0165 din 2017). 0165 din 2017). 0165 din 2017). 0165 din 2017). 0165 din 2017)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 384 din 01 Martie 2017. 384 din 01 Martie 2017. 384 din 01 Martie 2017. 384 din 01 Martie 2017. 384 din 01 Martie 2017 pentru

modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 517/2016 pentru
aprobarea de proceduri aferente unor module
care fac parte din procedura de funcţionare a
sistemului naţional de raportare - Forexebug.
(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0169 din 2017). 0169 din 2017). 0169 din 2017). 0169 din 2017). 0169 din 2017)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 383 din 01 Martie 2017. 383 din 01 Martie 2017. 383 din 01 Martie 2017. 383 din 01 Martie 2017. 383 din 01 Martie 2017 pentru

aprobarea Procedurii de deschidere și
funcţionare a conturilor de disponibil pe numele
beneficiarilor privaţi ai proiectelor finanţate din
fonduri externe nerambursabile potrivit
prevederilor art. 4^2 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale și
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.
(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0169 din 2017). 0169 din 2017). 0169 din 2017). 0169 din 2017). 0169 din 2017)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 846 din. 846 din. 846 din. 846 din. 846 din 03 Martie 2017 03 Martie 2017 03 Martie 2017 03 Martie 2017 03 Martie 2017 privind

modificarea și completarea Ordinului
președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 112/2017 pentru stabilirea
competenţei privind preluarea și valorificarea

bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea
privată a statului, precum și a structurilor
abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor
de valorificare a acestora. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0171 din 2017). 0171 din 2017). 0171 din 2017). 0171 din 2017). 0171 din 2017)
� InstrucţiuneInstrucţiuneInstrucţiuneInstrucţiuneInstrucţiune nrnrnrnrnr. 23 din 27 F. 23 din 27 F. 23 din 27 F. 23 din 27 F. 23 din 27 Februarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017

pentru modificarea Instrucţiunilor ministrului
administraţiei și internelor nr. 82/2010 privind
organizarea și desfășurarea activităţii de eliberare
a apostilei pentru actele oficiale administrative.
(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0172 din 2017). 0172 din 2017). 0172 din 2017). 0172 din 2017). 0172 din 2017)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 12 din 28 F. 12 din 28 F. 12 din 28 F. 12 din 28 F. 12 din 28 Februarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017

privind aprobarea Procedurii de evaluare a
programelor, proiectelor sau acţiunilor pentru
sprijinirea românilor de pretutindeni și a
organizaţiilor acestora. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0174 din 2017). 0174 din 2017). 0174 din 2017). 0174 din 2017). 0174 din 2017)
� OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 869 din 08 Martie 2017 . 869 din 08 Martie 2017 . 869 din 08 Martie 2017 . 869 din 08 Martie 2017 . 869 din 08 Martie 2017 privind

modificarea și completarea Ordinului
președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului
și conţinutului formularelor utilizate pentru
declararea impozitelor și taxelor cu regim de
stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.
(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0175 din 2017). 0175 din 2017). 0175 din 2017). 0175 din 2017). 0175 din 2017)
� OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 3 din 06 Martie 2017 . 3 din 06 Martie 2017 . 3 din 06 Martie 2017 . 3 din 06 Martie 2017 . 3 din 06 Martie 2017 pentru

modificarea și completarea Normelor
metodologice privind întocmirea raportărilor
periodice cuprinzând informaţii statistice de
natură financiar-contabilă, aplicabile
sucursalelor din România ale instituţiilor de
credit din alte state membre, aprobate prin
Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5/2014,
și a Normelor metodologice privind întocmirea
situaţiilor financiare FINREP la nivel individual,
conforme cu Standardele internaţionale de
raportare financiară, aplicabile instituţiilor de
credit în scopuri de supraveghere prudenţială,
aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a
României nr. 6/2014. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0176 din 2017). 0176 din 2017). 0176 din 2017). 0176 din 2017). 0176 din 2017)
� HotărâreHotărâreHotărâreHotărâreHotărâre nrnrnrnrnr. 17 din 07 Martie 2017. 17 din 07 Martie 2017. 17 din 07 Martie 2017. 17 din 07 Martie 2017. 17 din 07 Martie 2017

Unde? La Centrul de Instruire și Marketing al
Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș,
Baia Mare, Aleea Expoziţiei, nr. 5

Când? 11-12 mai 2017, între orele 10:00-16:00

De ce? Pentru a prezenta spre informare și vânzare sau
pentru a afla și vedea ultimele noutăţi în domeniul soluţiilor
tehnice, echipamentelor, aparaturii, utilajelor care permit
economisirea energiei

„Cea mai ieftină energie este cea economisită”

Înscrieri și detalii suplimentare: tel. 0262-221510, email: cci_mm@ccimm.ro, persoană de contact Adrian Nicolaescu

Participaţi la:

Acte normative publicate

în Monitorul Oficial

Continuare în pag. a 11-a
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referitoare la Propunerea de Directivă a
Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/
CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea
adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară
a unui mecanism generalizat de taxare inversă
în legătură cu furnizarea de bunuri și servicii
care depășesc un anumit prag - COM (2016)
811 final. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0176 din 2017). 0176 din 2017). 0176 din 2017). 0176 din 2017). 0176 din 2017)
� OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 792 din 21 F. 792 din 21 F. 792 din 21 F. 792 din 21 F. 792 din 21 Februarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017

privind aprobarea Normelor tehnice de autorizare
pentru exploatarea spaţiilor de depozitare
temporară și a Normelor tehnice privind
utilizarea și completarea declaraţiei de depozitare
temporară. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0178 din 2017). 0178 din 2017). 0178 din 2017). 0178 din 2017). 0178 din 2017)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 766 din 16 F. 766 din 16 F. 766 din 16 F. 766 din 16 F. 766 din 16 Februarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017

pentru aprobarea Normelor tehnice privind
acordarea statutului de expeditor și/sau
destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit
unional/comun. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0180 din 2017). 0180 din 2017). 0180 din 2017). 0180 din 2017). 0180 din 2017)
� OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 877 din 09 Martie 2017 . 877 din 09 Martie 2017 . 877 din 09 Martie 2017 . 877 din 09 Martie 2017 . 877 din 09 Martie 2017 pentru

completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
531/2016 privind impozitele, contribuţiile și alte
sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc
de contribuabili într-un cont unic. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0181. 0181. 0181. 0181. 0181
din 2017)din 2017)din 2017)din 2017)din 2017)
� OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 52 din 03 Martie 2017 . 52 din 03 Martie 2017 . 52 din 03 Martie 2017 . 52 din 03 Martie 2017 . 52 din 03 Martie 2017 privind

aprobarea Procedurii de verificare a
conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini
în vederea acordării dreptului de utilizare a
menţiunii de calitate facultative „produs
montan“ și de verificare a respectării legislaţiei
europene și naţionale de către operatorii
economici care au obţinut dreptul de utilizare a
respectivei menţiuni. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0182 din 2017). 0182 din 2017). 0182 din 2017). 0182 din 2017). 0182 din 2017)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2 din 03 F. 2 din 03 F. 2 din 03 F. 2 din 03 F. 2 din 03 Februarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017 privind

aprobarea Ghidului beneficiarului - 2017. (MO (MO (MO (MO (MO
nrnrnrnrnr. 0182 din 2017). 0182 din 2017). 0182 din 2017). 0182 din 2017). 0182 din 2017)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 61 din 08 Martie 2017. 61 din 08 Martie 2017. 61 din 08 Martie 2017. 61 din 08 Martie 2017. 61 din 08 Martie 2017 privind

modificarea și completarea Ordinului
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.
895/2016 pentru aprobarea regulilor privind
organizarea sistemului de inspecţie și certificare,
de aprobare a organismelor de inspecţie și
certificare/organismelor de control și de
supraveghere a activităţii organismelor de
control, în agricultura ecologică. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0183. 0183. 0183. 0183. 0183
din 2017)din 2017)din 2017)din 2017)din 2017)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 55 din 03 Martie 2017. 55 din 03 Martie 2017. 55 din 03 Martie 2017. 55 din 03 Martie 2017. 55 din 03 Martie 2017 privind

modificarea Ordinului președintelui Agenţiei
Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 264/2016

privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru
evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire
aferente contractelor/acordurilor-cadru de
achiziţie publică care intră sub incidenţa art.
23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului
nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice, respectiv
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care
intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la
Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016
privind achiziţiile sectoriale, precum și pentru
stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/
entităţile contractante verificate. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0183. 0183. 0183. 0183. 0183
din 2017)din 2017)din 2017)din 2017)din 2017)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 867 din 08 Martie 2017. 867 din 08 Martie 2017. 867 din 08 Martie 2017. 867 din 08 Martie 2017. 867 din 08 Martie 2017 pentru

completarea Normelor tehnice de utilizare a
Sistemului de control al exportului, aprobate
prin Ordinul președintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr. 1.194/2016. (MO (MO (MO (MO (MO
nrnrnrnrnr. 0187 din 2017). 0187 din 2017). 0187 din 2017). 0187 din 2017). 0187 din 2017)
� OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 866 din 08 Martie 2017 . 866 din 08 Martie 2017 . 866 din 08 Martie 2017 . 866 din 08 Martie 2017 . 866 din 08 Martie 2017 pentru

completarea Normelor tehnice de utilizare a
Sistemului român de procesare automată a
declaraţiei vamale la import, aprobate prin
Ordinul președintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 1.885/2016. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr.....
0187 din 2017)0187 din 2017)0187 din 2017)0187 din 2017)0187 din 2017)
� LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 12 din 16 Martie 2017. 12 din 16 Martie 2017. 12 din 16 Martie 2017. 12 din 16 Martie 2017. 12 din 16 Martie 2017 privind

supravegherea macroprudenţială a sistemului
financiar naţional. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0192 din 2017). 0192 din 2017). 0192 din 2017). 0192 din 2017). 0192 din 2017)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 24 din 03 Martie 2017. 24 din 03 Martie 2017. 24 din 03 Martie 2017. 24 din 03 Martie 2017. 24 din 03 Martie 2017 privind

aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor
cu privire la procedura de autorizare pentru
siguranţa alimentelor a unităţilor producătoare
de seminţe germinate. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0193 din 2017). 0193 din 2017). 0193 din 2017). 0193 din 2017). 0193 din 2017)
� LLLLLegeegeegeegeege nrnrnrnrnr. 15 din 17 Martie 2017 . 15 din 17 Martie 2017 . 15 din 17 Martie 2017 . 15 din 17 Martie 2017 . 15 din 17 Martie 2017 privind

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 28/2015 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 344/2006 privind detașarea salariaţilor
în cadrul prestării de servicii transnaţionale. (MO (MO (MO (MO (MO
nrnrnrnrnr. 0194 din 2017). 0194 din 2017). 0194 din 2017). 0194 din 2017). 0194 din 2017)
� LLLLLegeegeegeegeege nrnrnrnrnr. 16 din 17 Martie 2017 . 16 din 17 Martie 2017 . 16 din 17 Martie 2017 . 16 din 17 Martie 2017 . 16 din 17 Martie 2017 privind

detașarea salariaţilor în cadrul prestării de
servicii transnaţionale. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0196 din 2017). 0196 din 2017). 0196 din 2017). 0196 din 2017). 0196 din 2017)
� LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 17 din 17 Martie 2017. 17 din 17 Martie 2017. 17 din 17 Martie 2017. 17 din 17 Martie 2017. 17 din 17 Martie 2017 privind

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/
2010 privind Codul de procedură civilă, precum
și a unor acte normative conexe. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0196. 0196. 0196. 0196. 0196
din 2017)din 2017)din 2017)din 2017)din 2017)
� OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 68 din 13 Martie 2017 . 68 din 13 Martie 2017 . 68 din 13 Martie 2017 . 68 din 13 Martie 2017 . 68 din 13 Martie 2017 privind

aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru

măsurile 10 „Agromediu și climă“, 11
„Agricultura ecologică“ și 13 „Plăţi pentru zone
care se confruntă cu constrângeri naturale sau
cu alte constrângeri specifice“, prevăzute în
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-
2020, și pentru măsura 214 „Plăţi de
agromediu“ prevăzută în Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2007-2013, aferente cererilor
de plată depuse începând cu anul 2017(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr.....
0199 din 2017)0199 din 2017)0199 din 2017)0199 din 2017)0199 din 2017)
� Ordonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nr. 22 din 16 Martie. 22 din 16 Martie. 22 din 16 Martie. 22 din 16 Martie. 22 din 16 Martie

20172017201720172017 pentru modificarea și completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013
privind unele măsuri pentru dezvoltarea și
susţinerea fermelor de familie și facilitarea
accesului la finanţare al fermierilor, pentru
completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009
privind reorganizarea unor autorităţi și instituţii
publice, raţionalizarea cheltuielilor publice,
susţinerea mediului de afaceri și respectarea
acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și
Fondul Monetar Internaţional, precum și pentru
reglementarea statutului dobânzilor încasate de
gestionari din plasarea în depozite bancare sau
titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia
acestora după închiderea schemelor de garantare
finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală 2007-2013, respectiv Programul
operaţional pentru pescuit 2007-2013, și
încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii
și Dezvoltării Rurale. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0202 din 2017). 0202 din 2017). 0202 din 2017). 0202 din 2017). 0202 din 2017)
� OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 13 din 14 F. 13 din 14 F. 13 din 14 F. 13 din 14 F. 13 din 14 Februarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017ebruarie 2017

privind aprobarea Normei pentru siguranţa
alimentelor privind cazeinele și cazeinaţii
destinaţi consumului uman. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0205 din. 0205 din. 0205 din. 0205 din. 0205 din
2017)2017)2017)2017)2017)
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 967 din 20 Martie 2017 . 967 din 20 Martie 2017 . 967 din 20 Martie 2017 . 967 din 20 Martie 2017 . 967 din 20 Martie 2017 pentru

aprobarea modelelor unor formulare utilizate în
domeniul colectării creanţelor fiscale, emise și
tipărite prin intermediul Unităţii de imprimare
rapidă.(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0208 din 27 Martie 2017). 0208 din 27 Martie 2017). 0208 din 27 Martie 2017). 0208 din 27 Martie 2017). 0208 din 27 Martie 2017)
� LLLLLegeegeegeegeege nrnrnrnrnr. 26 din 24 Martie 2017 . 26 din 24 Martie 2017 . 26 din 24 Martie 2017 . 26 din 24 Martie 2017 . 26 din 24 Martie 2017 privind

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/
2015 privind Codul fiscal. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0210 din 2017). 0210 din 2017). 0210 din 2017). 0210 din 2017). 0210 din 2017)
� OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 429 din 22 Martie 2017 . 429 din 22 Martie 2017 . 429 din 22 Martie 2017 . 429 din 22 Martie 2017 . 429 din 22 Martie 2017 privind

intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale.
(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0212 din 2017). 0212 din 2017). 0212 din 2017). 0212 din 2017). 0212 din 2017)
� LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 24 din 21 Martie 2017. 24 din 21 Martie 2017. 24 din 21 Martie 2017. 24 din 21 Martie 2017. 24 din 21 Martie 2017 privind

emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni
de piaţă. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0213 din 2017). 0213 din 2017). 0213 din 2017). 0213 din 2017). 0213 din 2017)
� LLLLLegeegeegeegeege nrnrnrnrnr. 31 din 27 Martie 2017 . 31 din 27 Martie 2017 . 31 din 27 Martie 2017 . 31 din 27 Martie 2017 . 31 din 27 Martie 2017 pentru

completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile
agricole și alte forme de asociere în agricultură.
(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0214 din 2017). 0214 din 2017). 0214 din 2017). 0214 din 2017). 0214 din 2017)
� LLLLLegeegeegeegeege nrnrnrnrnr. 34 din 27 Martie 2017 . 34 din 27 Martie 2017 . 34 din 27 Martie 2017 . 34 din 27 Martie 2017 . 34 din 27 Martie 2017 privind

instalarea infrastructurii pentru combustibili
alternativi. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0214 din 2017). 0214 din 2017). 0214 din 2017). 0214 din 2017). 0214 din 2017)

Acte normative publicate

în Monitorul Oficial
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C.C.I. Maramureș - Busola dumneavoastră în afaceri !

• • • • • Din străinătate

Cereri

Slovenia

� Firma dorește, găsirea de colaboratori:

- din domeniul turnării fontei și metalului;

- producători de motoare electrice (motoare pentru mașini de

spălat și motorașe pentru grill-ul de la sobele de gătit etc);

- producători de arc spirală (piesă componentă în aparatele

electrocasnice) de diferite mărimi și dimensiuni;

- producători de plite din fontă/ metal pentru sobele de gătit

electrice;

- furnizori de alte materii prime sau ansamble necesare pentru

fabricarea aparatelor electrocasnice (semifabricate din plastic/

metal, unităţi de comandă electronică, componente

electromecanice, piese de cauciuc, ambalaje) (6006)

Ce sunt codurile de bare?
Codurile de bare sunt modalităţi de reprezentare grafică

a literelor și cifrelor dintr-un șir numeric sau alfanumeric
printr-o succesiune de bare și spaţii de lăţimi variabile.

De ce coduri de bare?
Folosirea codurilor de bare permite introducerea rapidă

a datelor, prin citire optică, într-un sistem informatic de
prelucrare. Prelucrarea în timp real a acestor date poate
asigura o bună gestiune a produselor din punct de vedere
cantitativ (pentru o aprovizionare eficientă) si economico-
financiar.

Ce avantaje aveţi dacă utilizaţi coduri de
bare?

- precizie, exactitate și rapiditate;
- costuri minime;
- documentaţie simplă;
- rapiditate în alocarea codurilor de bare.

Unde se pot utiliza?
Oriunde în comerţ, industrie, servicii. Printre cele mai

cunoscute domenii de aplicare se pot enumera:
- comerţ cu ridicata sau cu amănuntul;
- producţie - gestiuni de depozite și magazii pentru

materiale, produse finite sau producţie neterminată;
- gestiunea activelor (avantaj la inventariere);
- evidenţa personalului;
- evidenţa clienţilor cuplată cu emiterea facturilor;
- sănătate – fișa de urmărire a pacienţilor.

Informaţii suplimentare la sediul CCI Maramureș, Baia Mare,
bd. Unirii nr. 16, parter, cam. 6, tel. 0262-221510, 0362-
405303, 0728-233908 fax 0262-225794 e-mail:
cci_mm@ccimm.ro. Persoană de contact: Mihai l
MĂRĂȘESCU.

CODURI DE BARE

Informaţii de afaceri
interne-externe

Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, prin serviciul de
Informaţii de afaceri
interne-externe, vă oferă
posibi l i tatea promovări i
produselor/ serviciilor firmei
Dvs., precum și posibilitatea
identificării de parteneri de
afaceri, investitori și potenţiale
pieţe de afaceri.

Apelând la acest serviciu obţine informaţii despre firme din
judeţul Maramureș pe domenii de activitate (coduri CAEN),
pe localităţi sau unităţi administrativ-teritoriale sau alte criterii
respectând eventual anumite condiţii de minim pentru cifra
de afaceri, profit brut, număr de salariaţi conform datelor de
bilanţ pe care le deţinem.

De asemenea, la solicitarea firmelor maramureșene, veţi
putea promova oferte și cereri de oferte în ţară (prin Camerele
de Comerţ judeţene) și în străinătate prin Camerele de
Comerţ (din Euroregiunea Carpatica sau din ţări ţintă pentru
solicitanţi) și prim ambasade (ale ţărilor străine în România
și ale României în străinătate).

Informaţii, detalii suplimentare: CCI Maramureș, Baia Mare,
bd. Unirii, nr. 16, parter, tel. 0262-221510, 0362-405303,
0728-233908 fax 0262-225794, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro.


