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În perioada 8 - 9 decembrie 2017 a avut loc la
Centrul de Instruire și Marketing din Baia Mare, al
CCI Maramureș, cea de a XI-a ediţie a Târgului firmelor
de exerciţiu „Rivulus Dominarum Tineret”. Târgul este
organizat de către Colegiul Economic „Nicolae
Titulescu” din Baia Mare, sub patronajul Camerei de
Comerţ și Industrie Maramureș și se adresează elevilor
de la liceele din filiera tehnologică - profil Servicii.

„Firma de exerciţiu” reprezintă o metodă
interactivă de învăţare pentru dezvoltarea spiritului
antreprenorial, o concepţie modernă de integrare și
aplicare interdisciplinară a cunoștinţelor, o abordare
a procesului de predare-învăţare care asigură condiţii
pentru  probarea  și  aprofundarea practică a
competenţelor dobândite de elevi în pregătirea
profesională.

„Firma de exerciţiu” îl învaţă pe elev “Să știe
ce să facă și să știe cum să facă”, contribuind
la pregătirea viitorilor întreprinzători.

Introducerea metodei de învăţare prin firma de
exerciţiu, în învăţământul profesional și tehnic din
România s-a realizat,  începând cu anul 2001, printr-
un proiect iniţiat în cadrul Pactului de Stabilitate
pentru Europa de Sud - Est  și desfășurat de Centrul
Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional
și Tehnic (CNDIPT) din România în colaborare cu
Ministerul Educaţiei și Culturii și Kulturkontakt din
Austria - proiectul ECO NET.

Pornind de la rezultatele obţinute, Ministerul
Educaţiei  Cercetării și Tineretului,  a luat decizia
strategică de a  disemina pe plan naţional această
metodă de predare - învăţare. Astfel, în perioada

FIRMA DE EXERCIŢIU - ȘCOALĂ PENTRU VIITORII ÎNTREPRINZĂTORI

Starea economică și
socială a judeţului
Maramureș în anul
2016 - Partea a II-a 2001 - 2004, metoda a fost implementată în cadrul

instruirii practice în 10 școli incluse  în proiectul ECO
NET. Printre cele 10 școli pilot în proiectul ECO NET s-
a numărat și Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”
Baia Mare.

Târgurile firmelor de exerciţiu au rolul de a crea și
dezvolta abilităţi antreprenoriale și manageriale în

rândul elevilor, care studiază în
licee cu profil Servicii.

Ediţia din acest an a târgului,
a reunit la Baia Mare un număr
impresionant de participanţi: 141
firme de exerciţiu provenind din
40 de licee economice și de profil,
din 18 judeţe (Alba, Argeș, Bacău,
Buzău, Bihor, Bistriţa Năsăud,
Constanţa, Cluj, Galaţi, Iași,
Ialomiţa, Maramureș, Satu Mare,
Sălaj, Sibiu, Suceava, Vâlcea,

Vrancea) și mun. București. Evenimentul organizat
de Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” a fost
aprobat de MEN și înscris în Calendarul Activităţilor
Educative Naţionale/ 2017, precum și în Calendarul
Târgurilor și Expoziţiilor găzduite de CCI MM/ 2017.

La fel ca și la ediţiile anterioare, ne-au fost alături
în organizarea târgului, partenerii noștri
tradiţionali:
� Departamentul ROCT din cadrul CNDIPT
� Inspectoratul Școlar Judeţean Maramureș
� Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
� Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Baia Mare
și am beneficiat de sprijinul financiar al

sponsorilor:
· Municipiul Baia Mare, prin programul de

finanţare nerambursabilă 2017;
· Fundaţia Autonom Piatra Neamţ - filiala

Baia Mare;
· Banca Cooperatistă “Băimăreana” Baia Mare;
· B i rou l  I nd i v idua l  No ta r i a l  S to i ca

Florentina-Diana;
· Asociaţia de părinţi ProCENT;
· sponsori locali diverși.
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Analizând indicatorii economico-
financiari ai firmelor grupate în
microîntreprinderi și IMM, întreprinderi
mari și întreprinderi foarte mari, vom
constata aportul pe care îl aduc acestea
în economia judeţului.

În 2016 acești indicatori au avut
următorul aport la nivelul economiei
judeţului:

- numărul de societăţi

comerciale grupate a fost: 11.960
micro și IMM (99,76%), 22 întreprinderi
mari (0,18%) și 7 întreprinderi foarte mari
(0,05%), fiind cu 225 de firme mai puţine
la micro și IMM decât în 2015, la
întreprinderi mari mai mic cu 3 și la
întreprinderi foarte mari mai mare cu 2;

Numărul microîntreprinderilor și al
IMM în scădere este efectul
tratamentului acordat acestor
întreprinderi, ce formează coloana
vertebrală a unei economii, neglijate de
stat și de administraţiile locale. Se
adaugă și atitudinea băncilor faţă de
micii producători, care sunt trataţi ca
niște persoane fizice din punct de vedere
al costului creditului. Ultima greutate o
constituie lipsa forţei de muncă, prin
plecarea salariaţilor din acest sector în
întreprinderile mari și foarte mari, care
acordă salarii mai mari precum și alte
beneficii.

- cifra de afaceri:

microîntreprinderile și IMM au realizat
67,78% din cifra a judeţului, cu 4,26%
mai mare faţă de 2015; întreprinderile
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mari au realizat o cifră de afaceri cu 16,07%
mai mică decât în 2015, iar întreprinderile
foarte mari au realizat o cifră de afaceri
care a depășit nivelul anului 2015 cu
40,45%.

Constatăm o scădere a cifrei de afaceri la
întreprinderile mari, acest lucru fiind
determinat de trecerea a două firme la
categoria de întreprinderi foarte mari
(TAPARO SA și UNIVERSAL ALLOY
CORPORATION EUROPE SRL) și de faptul că o
firmă nu a avut depus BVC (RAYD SECURITY
SRL);

- profitul brut realizat și raportat de
microîntreprinderi și IMM a fost de 74,53%
din rezultatele judeţului, înregistrând o
creștere cu 9,58% faţă de 2015;
întreprinderile mari realizează 5,76% din
profitul judeţului, în scădere cu 42,23% faţă
de 2015, iar întreprinderile foarte mari au
realizat un profit brut de două ori mai mare
decât în 2015;

- pierderile brute raportate au fost
de 96,44% la micro și IMM, mai mici cu
31,11% faţă de 2015; întreprinderile mari
au înregistrat pierderi de cca 2 ori mai mari
decât în 2015, iar întreprinderile foarte
mari nu au înregistrat pierderi nici în anul
2016;

- numărul de salariaţi: în
microîntreprinderi și IMM a fost de 54.649
salariaţi, cu 501 mai puţine persoane decât
în 2015, dar care au realizat produse cu
valoare adăugată mai mare. Aceasta explică
de ce, cu salariaţi mai puţini, aceste firme au
realizat o cifră de afaceri mai mare; în
întreprinderile mari au lucrat 9.564 salariaţi,
mai puţin cu 1.917 persoane și în
întreprinderile foarte mari de a crescut cu
3.040 persoane, ajungând la 12.476 persoane
angajate;

- productivitate muncii realizată și
raportată a fost: la microîntreprinderi și IMM
de 185,57 mii lei/ salariat, cu 5,21% mai mare
decât cea din 2015; la întreprinderile mari de
159,92 mii lei/ salariat, mai mare decât în
2015 cu 34,70% și la întreprinderile foarte
mari de 263,89 mii lei/ salariat, ce arată o
creștere faţă de 2015 cu 6,22%. Aceasta se
explică prin faptul, că în comparaţie cu
microîntreprinderi și IMM, acestea dispun de
produse cu valoare adăugată mai mare, dar
și cheltuieli mari cu munca vie și m ai ales cu
materiile prime și materialele, datorită
provenienţei lor din import.

Situaţia firmelor grupate
pe domenii de activitate

pe anul 2016

Gruparea pe domenii de activitate pe care
o facem în ultimii ani ne permite să arătăm
conducerii administrative și politice a
judeţului și Consiliilor locale care sunt
domeniile de activitate productive prin
indicatorii realizaţi de acestea. Calificarea
forţei de muncă și înalta pregătire a
managementului dă calitatea și cantitatea
creșterilor din ultimii ani.

a ) Industr ia
A constituit primul pilon de susţinere al

economiei maramureșene de-a lungul
ultimilor ani. Acest sector cuprinde industria
lemnului și mobilei, industria extractivă și
prelucrătoare și alte industrii. Industria
mobilei este liderul domeniului, la toţi
indicatorii, pe locul doi aflându-se alte
industrii, iar pe trei industria extractivă și
prelucrătoare.

Prin rezultatele deosebite obţinute în 2016,
industria a reușit să ajute economia judeţului,
să depășească rezultatele anului 2015, prin
creșterea cifrei de afaceri, a profitului brut și
a numărului de salariaţi și cu pierderi mai
puţine. Principalii indicatori înregistraţi și
raportaţi sunt următorii:

- numărul societăţilor comerciale
în 2016 a fost de 1.509 firme, cu 56 firme mai
puţin faţă de 2015;

- cifra de afaceri realizată în 2016 a
fost de 6,772 mil. de lei, reprezentând 45,26%
din cifra totala la nivel judeţean; în
comparaţie cu anul 2015 cifra de afaceri a
fost cu 11,93% mai mare;

- profitul brut realizat la nivelul sectorului
industrie a fost în 2016 de 466,83 mil. lei, cu
peste 100 mil. lei mai mare ca în 2015;

- pierderile brute se ridică la 78,04
mil. lei, mai mici ca în 2015 cu 37,2%;

- numărul de salariaţi a fost de
35.950 de persoane, mai mare cu 440 faţă de
2015. Salariaţii din industrie reprezintă
46,88% din totalul la nivel judeţean.

- productivitatea muncii a fost de
188,39 mii lei/salariat, cu 10,56% mai mare
decât în 2015.

Cu toate că este pilonul 1 de dezvoltare
economică a judeţului, sectorul industrie, ca
și cel de construcţii, suferă din cauza lipsei
forţei de muncă calificată. Ceea ce se califică
la nivelul școlilor profesionale sau licee
tehnologice, în Maramureș nu satisface nici

pe jumătate cererea. Astfel, că din lipsa forţei
de muncă calificată, companiile pierd comenzi
și își restrâng activitatea în plină cererea de
produse și servicii din piaţă (internă/externă).
Reţinem că microîntreprinderile și IMM, sunt
furnizoare pentru marile firme, de componente
sau semifabricate cu valoare adăugată mică.

Aceeași problemă o găsim și în întreprinderile
mari și foarte mari, cea a lipsei forţei de muncă
înalt calificată. Universitatea, care are și un profil
tehnic, are datoria să pregătească forţă de
muncă inginerească. Centrul Universitar Nord
din Baia Mare este componentă a Universităţii
Tehnice Cluj Napoca și ar putea să deschidă
Facultăţi cu acest profil așa cum sunt și în alte
judeţe limitrofe.

Reţinem că aici se găsesc firmele etalon
ale industriei maramureșene: EATON
ELECTRO PRODUCŢIE SRL, în domeniul
„Fabricarea aparatelor de distribuţie și control
a electricităţii”, cu capital integral străin;
UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE
SRL, din sectorul „Metalurgia aluminiului”,
cu capital integral străin; ARAMIS INVEST
SRL, TAPARO SA, și PLIMOB SA, firme cu
capital integral românesc și AVIVA SRL,
ITALSOFA ROMANIA SRL, cu capital străin.

Sectorul industrie deţine 39% din
pierderile totale din judeţ, iar ca firme cu
pierderi din acest domeniu se detașează
ROMALTYN MINING SRL, SAMAX ROMANIA
SRL, ROMPLUMB SA.

b ) Comerţul
Acest sector constituie al doilea pilon de

susţinere pentru economia maramureșeană.
În acest sector nu sunt înregistrate super

și hiper market-urile în BVC la nivel de judeţ,
deoarece acestea au doar filiale la noi în
judeţ.

Domeniul include comerţul cu ridicata și
cu amănuntul al bunurilor de folosinţă;
comerţul cu autoturisme și autovehicule;
comerţ cu ridicata de produse alimentare sau
industriale; comerţ cu amănuntul de produse
alimentare, carburanţi, echipamente
informatice și de telecomunicaţii, produse de
uz casnic și alte bunuri în magazine
nespecializate; în magazine specializate ori
efectuat prin standuri, chioșcuri și pieţe.

Redăm mai jos realizarea principalilor
indicatori în anul 2016, comparativ cu 2015:

- numărul de societăţi comerciale,
de 3.280 (27,35%), a fost în scădere în 2016
faţă de 2015 cu 172 firme, fiind efectul
dezvoltării marilor magazine super și
hipermarketurilor și a celor „La doi pași”;

Cu toate acestea,
- cifra de afaceri a fost de 4,081,16

mil.lei (27,27%), mai mare cu 2,93% faţă de
2015;

Starea economică și socială a judeţului
Maramureș în anul 2016 - Partea a II-a
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- profitul brut a fost de 211,85 mil. lei
(18,41%) cu o scădere de 11,35% faţă de 2015;

- pierderile brute în 2016 au fost de
30,73 mil. lei (15,26%), mai mici faţă de 2015
cu 48,46%;

- numărul de salariaţi încadraţi în
sector a fost de 12.199 salariaţi, cu 772
persoane mai puţine decât în 2015, datorită
reprofilărilor unităţilor prin vânzarea
mărfurilor cu valoare mai ridicată;

- productivitatea muncii din 2016 a
fost de 334,55 mii lei/salariat, mai mare decât
cea din anul 2015 cu 9,44%, menţinută la
nivelul cel mai ridicat al judeţului;

Cifra de afaceri a crescut faţă de 2015,
chiar dacă numărul firmelor din acest domeniu
este mai mic cu 172 de firme. În acest
domeniu, din păcate, se practică activitatea
la negru sau cenușiu, neeliberându-se bonul
fiscal sau factură fiscală.

Unităţile din domeniul au fost strivite de
apariţia Super și Hipermarketurilor și a
magazinele „La doi pași” în aproape tot
teritoriul judeţului, rămânând viabile numai
micile magazine, buticurile, chioșcurile care
ţin viaţa comercială a bunurilor de consum în
mediul rural și în cartierele mărginașe ale
orașelor.

Sectorul deţine cel mai mare număr de
societăţi, 27,35% din societăţile cu bilanţ,
dintre firmele din domeniu cu cifre mari de
afaceri amintim: ELECTRO DISTRIBUTION
SRL, MARAVET SA, ABA FLOR PROD SRL.

c ) Transporturi le
Cuprinde transporturi terestre de călători,

urbane, suburbane, interurbane, transporturi
rutiere de mărfuri; activităţi anexe
transporturilor.

În ultimii 5 ani domeniul a cunoscut un trend
descrescător datorită reducerii cererii de
transport internaţional, dar mai ales a
măsurilor restrictive introduse și impuse de
ţările din spaţiul Schengen privind preţul de
dumping utilizat de firmele transportatoare
românești, plecând de la impunerea salariului
și a diurnei pe teritoriul UE, la care s-a adăugat
scumpirea combustibilului în România, la
preţuri mult peste cele din ţările limitrofe
(Ungaria, Serbia, Bulgaria, Republica Moldova).

Principalii indicatori realizaţi în 2016, în
comparaţie cu cei realizaţi în 2015 se prezintă
astfel:

- numărul de societăţi comerciale

în 2016 a fost de 1.350 firme, cu 9 mai puţine
decât în 2015;

Urmare din pag. a 2-a
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- cifra de afaceri în 2016 a urcat la
nivelul a 1.207,61 mil. lei (8,07%), mai mare
cu 60,78 mil. lei decât în 2015;

- profitul brut realizat în 2016 a fost
de 69,55 mil. lei, fiind cu 10,12% mai mic
decât în 2015;

- pierderile brute au crescut în 2016
faţă de 2015 cu 13,68%, înregistrându-se
15,70 mil. lei;

- numărul de salariaţi în 2016 a fost
de 5.377 (7,01%), mai mare cu 81 decât în
2015;

- productivitatea muncii a fost în
2014 de 224,59 mii lei/salariat, mai mică cu
9,68% faţa de 2015. Cu toate acestea acest
indicator se menţine și în acest an la nivel
ridicat în economia naţională.

La rezultatele obţinute de acest sector
remarcăm firmele PROIECT PERSONAL
LEASING SRL, ATP TRANSIT SRL, HAGERO
SRL, URBIS SA.

d ) Construcţ i i

În raportările noastre din anii anteriori
domeniul construcţii a ocupat locul 2 sau 3 în
topul creșterii economice a judeţului, în
concurenţă cu domeniul comerţ sau cel al
serviciilor. Cuprind domeniile: lucrărilor de
construcţii a clădirilor rezidenţiale și
nerezidenţiale; construcţiilor hidrotehnice;
lucrărilor de instalaţii electrice, sanitare, de
încălzire și aer condiţionat; lucrărilor de
finisare ș.a.

Situaţia îndeplinirii indicatorilor
economico-financiari în 2016 în comparaţie
cu 2015 este redată în continuare:

- numărul societăţilor comerciale în
funcţiune și cu bilanţ contabil depus a fost de
1.775 firme, cu 51 firme mai puţine ca în 2015;

- cifra de afaceri realizată și
raportată a fost de 1.191,47 mil. lei (7,96%
la nivelul judeţului), dar mai mică cu 93 de
mil. lei faţă de 2015;

- profitul brut înregistrat în 2016 a
fost de 146,39mil. lei, mai mare cu 7,14 mil.
lei faţă de 2015;

- pierderile brute raportate în 2016
au fost de 33,77 mil. lei (16,77% la nivel
judeţean), mai mari cu 25,68% decât în 2015,
datorită creșterii valorii adăugate a lucrărilor;

- numărul de salariaţi în 2016 a fost
de 8.878 de persoane, cu 36 salariaţi mai
mulţi faţă de 2015;

- productivitatea muncii a fost de
134,21 mii lei/salariat, în scădere cu 7,62% faţă
de 2015, manifestată și în creșterea pierderilor.

Nivelul indicatorilor de mai sus, situat sub
potenţialul judeţului, este motivat de lipsa

de investiţii locale, guvernamentale sau cu
finanţare prin programe ale UE, care în anul
2016 au fost mai mici cu peste 400 mil. de
lei. Din structura investiţiilor pierderea cea
mai mare a fost în construcţii, care aproape
s-au înjumătăţit în acest an faţă de 2015.
Productivitatea muncii, și ea în scădere, arată
că au fost efectuate lucrări cu valoare
adăugată mică, cu tehnologie învechită, cu
materiale înlocuitoare, ieftine și cu forţă de
muncă prost plătită, la nivelul salariului minin
pe economie și a muncii la negru sau gri.

Firmele cu cele mai mari cifre de afaceri în
sector sunt R.G.HOLZ COMPANY SRL,
INTREPRINDERE MONTAJ-INSTALATII SA,
ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII SA, TAFFO
SRL. Faţă de anul trecut nivelul pierderilor
este mai mare, iar campioanele la pierderi
sunt: FLAM SRL, X.S. SUD COMPANI SRL,
T.C.M-NORD SRL.

e ) Servici i
Reprezintă pilonul 3 al dezvoltării

economiei maramureșene. De-a lungul anilor
a avut un trend ascendent sau descendent,
adaptat la condiţiile de piaţă, fiind sectorul
cu cea mai mare concurenţă și cu o economie
subterană dezvoltată.

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

Acest sector din punct de vedere
economico-financiar se prezintă astfel:

- numărul de societăţi comerciale
a fost de 2.638 firme, cu 47 mai multe decât
în 2015;

- cifra de afaceri pe întreg domeniul
a fost în 2016 de 1.056 mil. lei, reprezentând
7,06%. A fost mai mare cu 27,73% faţă de
2015;

- profitul brut a însumat 192,07 mil.
lei (16,69%) cu 2,57% mai mare faţă de 2015;

- pierderile brute au fost în 2016 de
22,25 mil. lei, scăzând cu 47% faţă de nivelul
pierderilor anului 2015;

- numărul de salariaţi în acest sector
în 2016 a fost de 8.907 persoane, în creștere
cu 571 faţă de 2015;

- productivitatea muncii în 2016 a
fost de 118,65 mii lei/salariat, în scădere cu
19,54% faţă 2015.

Cu toate rezultatele pozitive obţinute de
firmele din acest domeniu, reţinem că

Continuare în pag. a  4-a
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prezenţa lor cu servicii corespunzătoare în
marile localităţi nu este suficientă, mai ales
în colectarea deșeurilor și recuperarea
materialelor reciclabile, fiind necesar ca în
fiecare localitate primăriile să se implice în
sprijinirea înfiinţării de filiale sau chiar IMM
care să se ocupe cu această activitate.

În ceea ce privește activitatea de asistenţă
socială, aceasta a fost înfiinţată, dezvoltată
și mai ales prin fonduri internaţionale și
susţinută local de primării și ONG în condiţii
de distribuţie destul de dubioase. Ele cuprind
o suprafaţă restrânsă, fondurile europene,
dar și bugetul naţional și cel local, din
perioada 2013-2020, prevăzând pentru
această activitate fonduri ce ar trebui
preluate de primării.

Reprezentative în sector sunt BERTUS SRL,
ATP MOTORS RO SRL, VITAL SA.

Acest domeniu, care cuprinde o diversitate
mare de activităţi, are un aport mic de 7,06%
la cifra de afaceri a judeţului și un adaos la
pierderile judeţului de 11,05%, din care
ROMALTYN MINING SRL 85,24%.

f ) Cercetare, Dezvoltare, High-tech

Acest domeniu cuprinde firme care au ca
obiect de activitate: fabricarea
calculatoarelor și a echipamentelor
periferice, activităţi de editare a jocurilor pe
calculator, activităţi de editare și realizare
software, activităţi de telecomunicaţii,
activităţi de consultanţă în tehnologia
informaţiei, activităţi ale portalurilor web,
activităţi de management (gestiune și
exploatare) a mijloacelor de calcul,
prelucrarea datelor, administrarea paginilor
web și activităţi conexe ș.a.

Sinteza realizării indicatorilor economico-
financiari din 2016, comparativ cu rezultatele
înregistrate și raportate în bilanţurile
contabile în 2015 este redată în continuare:

- numărul de societăţi comerciale

a fost de 241 de firme, cu 3 de firme mai mult
faţă de 2015;

- cifra de afaceri în 2016, de 126,90
de mil. de lei, a înregistrat 0,84% din nivelul
valoric al judeţului. În comparaţie cu anul 2015
a crescut cu 6,54%;

- profitul brut a fost de 19,63 mil. de
lei, reprezentând 1,70% din total profit la
nivelul judeţului, înregistrând o scădere de
9,40% faţă de realizările din 2015;

- pierderile brute au fost de 1,69 mil.
lei (0,84% din totalul pierderilor la nivel
judeţean), mai mari cu 46,38% faţă de 2015;

- numărul de salariaţi a fost de 775
persoane, cu 22 persoane mai puţin ca în 2015;

- productivitatea muncii a fost de
163,75 mii lei/salariat, mai mare cu 10,35%
faţă de 2015.

Cei 775 de salariaţi dovedesc o lipsă în
orientarea totală a învăţământului
preuniversitar și universitar din Maramureș,
care nu are pregătite și funcţionale structuri
educaţionale ce pregătesc IT-iști, astfel încât
firmele să aibă la dispoziţie forţă de muncă
diversificată și înalt calificată. Cererea pieţei
forţei de muncă este nelimitată. A se vedea
București și judeţele Timiș, Cluj, Iași, Bistriţa
Năsăud sau Bihor care au creșteri mari în
pregătirea acestora. Pe lângă personalul
calificat pentru execuţie este nevoie de
crearea de manageri în domeniu, în special
managementul marketingului. IT-iști
maramureșeni, după ce se formează la locul
de muncă, sunt absorbiţi de firmele de IT din
București, Cluj sau Timișoara. Este obligaţia
noastră ca și Cameră să sesizăm acest lucru
Instituţiei Prefectului, Consiliului Judeţean
Maramureș și primarilor cu licee tehnologice
dezvoltate, care în urma unor analize
punctuale să facă programe pe termen mediu
și lung pentru deschiderea de clase de nivel
mediu în învăţământul preuniversitar și
universitar de IT.

Firmele din acest sector sunt
microîntreprinderi și întreprinderi mici.

g ) Agricultură, pescuit, piscicultură

Activităţile cuprinse în acest domeniu sunt:
cultivarea plantelor și activităţi auxiliare;
cultivarea condimentelor, plantelor
aromatice, medicinale și a plantelor de uz
farmaceutic; creșterea animalelor și activităţi
auxiliare; silvicultură și alte activităţi
forestiere; pescuitul; acvacultura, organizate
sub formă de firme care depun anual BVC.

Situaţia îndeplinirii indicatorilor
economico-financiari în 2016 în comparaţie
cu 2015 este redată în continuare:

- numărul de societăţi comerciale

în 2016 a fost de 419, mai mare cu o firmă
faţă de 2015;

- cifra de afaceri a sectorului a fost
de 303,58 mil. lei (2,02% din cifra de afaceri
la nivelul judeţului), cu 0,97% mai mare faţă
de 2015;

- profitul brut înregistrat a fost de
23,12 mil. lei (2,01%) mai mare cu 0,65 mil.
lei faţă de 2015;

- pierderile brute, fiind de 8,22 mil.
lei, au scăzut faţă de anul 2015 cu 5,17%;

- numărul de salariaţi înregistraţi a

fost de 1.428 de persoane, cu 53 de persoane
mai multe faţă de 2015;

- productivitatea muncii a fost de
212,60 mii lei/salariat, mai mică cu 2,77%
faţă de 2015.

Acest sector nu este dezvoltat și nu se va
dezvolta atâta timp cât producătorii nu vor
deveni firme cu activităţi de piaţă
concurenţială și cu evidenţă în BVC. Din
această cauză, în judeţ, domeniul este
dezvoltat, dar nu este reprezentativ. De
exemplu, avem piscicultură, cultivarea
plantelor, a condimentelor, a plantelor
medicinale și de uz farmaceutic, dar nu toate
sunt înregistrate ca firme de sine stătătoare.
Dar, nici activităţile de silvicultură, una de
bază în creșterea și dezvoltarea fondului
forestier a judeţului Maramureș sau
activităţile forestiere care întreţin sănătatea
pădurilor nu le găsim în acest domeniu.
Socotim că aici trebuie să intervină primăriile
pentru că pe teritoriul lor se găsesc aceste
activităţi, sa le identifice și să le oblige să
intre în legalitate și urmărite ca aducătoare
de venituri, taxe, impozite ș.a.

Societăţile din acest domeniu sunt
microîntreprinderi, întreprinderi mici și
întreprinderi mijlocii.

h ) Turism
La acest capitol intră serviciile de cazare;

restaurante; catering; tour-operatori;
alimentaţia publică, înregistrate ca societăţi
comerciale și care raportează bilanţuri
contabile. Servicii amintite mai sus ar trebui
analizate separat, având în vedere că ele sunt
dezvoltate și solicitate în domeniul
consumului, că au o valoare adăugată mare,
că utilizează materii prime și materiale
autohtone în proporţie de peste 90%. Poate
analiza lor separat va constitui o analiză a
întregului domeniu!

Cu toţii știm că „Maramureș” este un brand
de turism recunoscut în ţară și străinătate,
născut prin înglobarea în numele de
„Maramureș” a calităţilor omului
maramureșean – gazdă bună, cu suflet bun,
primitor, cu o cultură casnică, înfăţișare
arhaică, venită din negura vremurilor –, dotat
ca ţinut de Bunul Dumnezeu cu tot ce trebuie
și împărţite proporţional: o treime munţi, o
treime dealuri și altă treime văi a marilor
râuri Tisa, Someș, Lăpuș, cu mănăstiri,
biserici, obiceiuri și sărbători creștine și laice.
Acestea dau conţinutul, culoarea, interesul
și dorinţa unui vizitator străin, care spune și
cere simplu într-o agenţie de turism: „Vreau
să merg în Maramureș!”.

Cu toate acestea, datorită unor multiple
cauze obiective sau subiective, care sunt
acceptate ca rezultat al unor analize la nivel

Continuare în pag. a  5-a
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Familia de standarde ISO 9000 mereu în actualitate

CENTRUL ZONAL DE INFORMARE ȘI VANZARE
în domeniul STANDARDIZĂRII - ASRO - MARAMUREȘ

Managementul calităţii este un fenomen recent, dar important
pentru o organizaţie. Implementarea acestuia asigură o bună
calitate a produselor și serviciilor oferite de o organizaţie.
Planificarea, efectuarea, verificarea și acţionarea este ciclul
care permite unei organizaţii să se asigure că procesele sunt
gestionate eficient și că oportunităţile de îmbunătăţire sunt
determinate corect. Managementul calităţii se concentrează
nu numai pe calitatea produsului sau serviciului, ci și pe
mijloacele necesare pentru a o obţine.

Familia de standarde ISO 9000 se referă la numeroase
aspecte ale managementului calităţii și conţine unele dintre
cele mai utilizate standarde ale Organizaţiei Internaţionale de
Standardizare (ISO). Aceste standarde oferă orientarea și
instrumentele necesare companiilor și organizaţiilor care vor să
se asigure că produsele și serviciile lor îndeplinesc întotdeauna
cerinţele clienţilor.

Din această familie de standarde privind managementul
calităţii fac parte următoarele:

o SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al
calităţii. Cerinţe

o SR EN ISO 9004:2010 – Conducerea unei organizaţii
către un succes durabil. O abordare bazată pe managementul
calităţii

o SR EN ISO 9000:2015 – Sisteme de management al
calităţii. Principii fundamentale și vocabular

o SR ISO/TS 9002:2017 – Sisteme de management al
calităţii. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001:2015

o SR ISO 10015:2000 – Managementul calităţii. Linii
directoare pentru instruire

o SR EN ISO 10012:2004 – Sisteme de management al
măsurării. Cerinţe pentru procese și echipamente de măsurare

o SR ISO 10002:2015 – Managementul calităţi i.
Satisfacţia cl ientului. Lini i directoare pentru tratarea
reclamaţiilor în cadrul organizaţiilor

o SR ISO 10018:2012 – Managementul calităţii. Linii
directoare pentru implicarea și competenţa personalului

o SR ISO 10008:2014 – Managementul calităţi i.
Satisfacţia clientului. Linii directoare pentru tranzacţii
comerciale electronice de tipul de la afacere la consumator

o SR ISO 10019:2006 – Linii directoare pentru selectarea
consultanţilor în sisteme de management al calităţii și pentru
utilizarea serviciilor acestora

o SR ISO 10005:2007 – Sisteme de management al
calităţii. Linii directoare pentru planurile calităţii

o SR ISO 10014:2007 – Managementul calităţii. Linii
directoare pentru realizarea beneficiilor economice și financiare

o SR ISO 10001:2008 – Managementul calităţi i.
Satisfacţia clientului. Linii directoare pentru coduri de conduită
în organizaţii

o SR ISO 10003:2008 – Managementul calităţi i.
Satisfacţia clientului. Linii directoare pentru soluţionarea litigiilor
în afara organizaţiilor

o SR EN ISO 19011:2011 – Ghid pentru auditarea
sistemelor de management

o SR ISO 10004:2013 – Managementul calităţi i.
Satisfacţia clientului. Linii directoare pentru monitorizare și
măsurare

ISO a elaborat mai multe standarde de susţinere, care se
utilizează împreună cu SR EN ISO 9001. Scopul acestor
standarde este acela de a duce mai departe, într-un mediu de
afaceri, cele mai bune practici pentru furnizarea de servicii și
produse de calitate.

(www.asro.ro)
Informaţii suplimentare la Centrul Zonal de Informare si

Vânzare în domeniul standardelor din cadrul CCI Maramureș-,
bd. Unirii nr. 16, parter, cam. 6, tel. 0262-221510, 0362-
405303, fax 0262-225794 e-mail: cci_mm@ccimm.ro.
Persoană de contact: Mihail MĂRĂȘESCU – 0770-842678.

Urmare din pag. a 4-a

Starea economică și socială a judeţului
Maramureș în anul 2016 - Partea a II-a

de domeniu, de politică economică, în spirit
profesional, responsabil faţă de această
avuţie naţională, din cauza stării deplorabile
a drumurilor de acces, indiferent din ce
direcţie vine turistul, turismul în Maramureș
nu constituie un sector semnificativ și
determinant, în ceea ce înseamnă aportul la
zestrea economiei judeţului.

Reţinem că, cifra de afaceri, profitul și
numărul de salariaţi înregistrate în BVC nu
reflectă realitatea în rezultatele
înregistrate, cu toate că activităţi le

sectorului sunt profitabile, în toată lumea.
Pentru confirmarea celor scrise mai înainte,

reţinem nivelul realizării indicatorilor economico-
financiari în 2016 comparativ cu 2015:

- numărul societăţilor comerciale
în 2016 a fost de 777 firme (6,48%), cu 11
firme mai mult decât în 2015;

- cifra de afaceri a fost de 222,97
mil. lei (1,49%), în creștere cu 11,93% faţă
de 2015;

- profitul brut realizat în 2016 a fost
de 20,85 mil. lei (1,81%), cu 20,62% mai mare
decât în 2015;

- pierderile brute realizate în 2016

au fost de 10,93 mil. lei (5,42%), mai mari cu
15,63% faţă de 2015;

- numărul de salariaţi angajaţi în
sector a fost de 3.175 persoane (4,14%), cu
231 persoane mai multe decât în 2015;

- productivitatea muncii din 2016,
de 70,23 mii lei/salariat, a fost mai mare faţă
de 2015 cu 3,78%.

Toţi indicatorii acestui domeniul sunt
neexplicat de mici în contribuţia lor la zestrea
judeţului, domeniul devenind lanterna
economiei noastre.

Am reţinut din acest sector ca firme
reprezentative: DMA QUALITY FOOD SRL,
GMG CARPATI SRL, CFF VISEU DE SUS SRL,
MARROM TURISM SRL.

(Continuare în numărul următor)
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Mark Zuckerberg a anunţat public că utilizatorii de
Facebook vor avea acces mai mare la postări de la membrii
familiei și de la prieteni, în detrimentul paginilor de business
și media. Schimbarea va afecta micile afaceri online iar
antreprenorii vor fi nevoiţi să facă unele modificări în ceea
ce privește promovarea pe Facebook.

Practic utilizatorii reţelei sociale vor avea acces la mai multe
postări de la membrii familiei și de la prieteni, în defavoarea unui
conţinut postat de firme, brand-uri și diverse organizaţii
media. Astfel, mai puţini oameni vor vedea aceste tipuri de afișări,
dacă acestea nu vor fi promovate contracost. 

“Noua modificare a algoritmului de livrare a postărilor în Facebook
atrage după sine o nouă scădere a reach-ului organic pentru
businessurile care se promovează folosind acest canal. Practic,
pentru a avea aceeași expunere ca și până acum, businessurile
trebuie să scoată mai mulţi bani din buzunar, publicitatea plătita
devenind astfel tot mai importantă pentru generarea de trafic și
awareness” a explicat pentru StartupCafe, Anabela Luca managing
director agenţia de publicitate adLemonade. 

Potrivit marketerului, afacerile care folosesc promovarea
organica prin Facebook, vor mai putea profita de ea doar dacă au
un conţinut valoros pentru utilizatori și vor reuși să genereze
interacţiune reală (fără clickbait, concursuri, like&share etc.) 

Și marketerul Cosmin Dărăban, CEO SilkWeb susţine că va fi
afectată creșterea organică.

“Noua schimbare de la Facebook generează o problemă pe zona
micilor afaceri pentru că afișările organice scad, dar nu se elimină.
Practic dacă ai un conţinut bun mai ești în joc, dar mai puţin
fericit decăt înainte pentru că se vor observa scăderi de trafic”,
explică marketerul.

Asta înseamnă că cei care au afaceri online vor trebui să acorde

Cum vor fi afectate afacerile online
mai mulţi bani pentru promovare pentru că nu va exista o creștere
organică iar conţinutul nu va mai fi atât de vizibil.

“Vor fi nevoiţi să investească mai mulţi bani în publicitate pe
Facebook atât pentru promovare cât și pentru inovare. Ideea e
că trebuie să ai un super conţinut la care să reacţioneze fanii tăi
și tot ei să fie cei care distribuie conţinutul, acesta fiind pe urmă
mult mai vizibil” explică Dărăban.

De asemenea, cei care fac pe paginile de Facebook concursuri
pentru share, like, tag, coment vor fi afectaţi. “Încă se mai poartă
afișări cu call to action la like și share pentru o postare, pentru a
intra într-un concurs sau pentru a da tag cuiva interesant de
posibilul produs. Cei care fac asta vor fi nevoiţi să dea bani că să
strângă fani, dacă asta vor, cât și pentru afișarea acestui tip de
conţinut. Eu consider că cel mai relevant într-o afacere online
este traficul, numărul de lead-uri și clienţi, nu numărul de fani și
interacţiuni”, explică marketerul. 

Recomandări:
· postări personale despre business și echipă;
· conţinut care educă, generează plusvaloare;
· aspecte controversate din industria lor în care cer părerea

utilizatorilor;
· postări de entertainment și inspiraţionale care încă mai au

foarte multă “priză” la public, desigur aliniate cu specificul
companiei.

Potrivit oficialilor Facebook modificarea algoritmului va avea loc
treptat, pe parcursul următoarelor luni. 

Totodată vicepreședintele Facebook, John Hegeman a declarat
că “publicitatea plătită în reţea NU va fi suferi modificări și nu va fi
afectată în vreun fel de schimbări”. 

Articol preluat de pe site-ul www.startupcafe.ro

FIRMA DE EXERCIŢIU - ȘCOALĂ PENTRU VIITORII ÎNTREPRINZĂTORI

Participanţii la târg s-au întrecut în cele zece 12
competiţii organizate: stand, materiale
promoţionale, catalog creativ și profesional,
prezentarea firmei, tranzacţii, pagină web, vânzător,
spot, mascotă, imaginea firmei și ”Cea mai bună
firmă la toate secţiunile” și au fost recompensaţi cu
cupe, premii și menţiuni.

În „lumea virtuală a afacerilor”, în care
își desfășoară activitatea „firmele de
exerciţiu” iniţiate de elevi, toţi sunt
câștigători, având șansa:

- de a exersa conform uzanţelor
comerciale, procesul de negociere și
tranzacţionare, în mod direct cu alte firme
de exerciţiu;

- de a pune în practică noţiunile teoretice
învăţate.

prof. Mariana Mitrea – coordonator
proiect,  Colegiul Economic „Nicolae

Titulescu” Baia Mare

Impresii participanţi la târg

Vă mulţumim pentru primire și organizare. De
departe se poate vedea efortul, munca, dar și
profesionalismul dvs., al întregii echipe. Vă felicităm
și vă dorim spor în întreaga dvs. activitate și să ne
mai întâlnim la asemenea evenimente.

prof. dr. Despina Ciulei – Colegiul Silvic
“Bucovina” Câmpulung Moldovenesc

* * *
Noi mergem la multe târguri și putem să facem

comparaţii, personal consider târgul de la Baia Mare
cel mai bun și cel mai mare ca număr de

participanţi. Apreciem efortul depus, iar a
patra participare a noastră, spune destul
de mult. Elevii noștri au fost foarte
încântaţi.

prof. Carmen Grigore - Colegiul Silvic
“Bucovina” Câmpulung Moldovenesc

* * *
Mulţumim pentru organizare.
Vă felicităm pentru organizarea de

excepţie și sperăm să ne revedem și anul
viitor.

prof. Larisa Ile – Colegiul Economic
“Costin C. Kiriţescu” București

Urmare din pag. 1
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Între 24-26 aprilie 2018, se va desfășura la Belgrad a 5-a
conferinţă organizată de către RENEXPO pe teme energetice și
managementul apelor. Sponsorii principali ai evenimentului sunt
autorităţile sârbe și programe străine în vederea susţinerii
expansiunii afacerilor în Serbia.

Imaginea firmei, în condiţiile actuale de concurenţă acerbă pe toate pieţele,în toate domeniile, a devenit deosebit de
importantâ ajungând să conteze în foarte multe cazuri mai mult decât produsele/ serviciile pe care firma le realizează.

Pornind de la această realitate Camera de Comerţ și Industrie Maramureș și-a dezvoltat permanent serviciul de „Organizare
și desfășurare prezentare de firmă” astfel încât acesta să răspundă cerinţelor în continuă schimbare ale firmelor.

Prezentarea de firmă are drept scop promovarea produselor, serviciilor, imaginii firmelor românești și străine în mediul de
afaceri maramureșean și după caz în zona de N-V a României.

Prezentarea de firmă și servicii are avantajul de a permite contactul direct dintre firma care realizează prezentarea și
reprezentanţii firmelor din grupul ţintă. Contactul nemijlocit între participanţi oferă posibilitatea de a cunoaște detalii despre
firmă, activitatea acesteia, despre produsele/ serviciile pe care aceasta le oferă asigurând condiţiile pentru antamarea negocierilor
în vederea încheierii de contracte și colaborări.

Dintre firmele care au apelat la acest serviciu amintim: ALPHA BANK GROUP, BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, DET NORSKE
VERITAS HUNGARY, POLICOLOR, ALFA SOFTWARE, ENERGO GRANULA, CMC BROKER DE ASIGURĂRI, CTCE Piatra Neamţ,
VILLAS HUNGARIA KFT, ROCKWOOL.

Prezentarea de firmă o considerăm un prim pas deosebit de important în cunoașterea potenţialilor parteneri de pe piaţa de
Nord-Vest a României (judeţele Maramureș, Sălaj, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Bihor) iar pentru acest serviciu CCI Maramureș
vă poate asigura:

• mobilizarea și participarea firmelor interesate (ocazie cu care vor fi prezente minim 15-20 de firme interesate de oferta
dumneavoastră)

• sala cu dotările tehnice necesare (videoproiector, ecran, ș.a.);
• servicii catering conform solicitării
• popularizarea acţiunii în mas-media locală și Buletinul informativ al CCI Maramureș;
• prezenţa mass-mediei locale la prezentarea de firmă.
Faţă de alte modalităţi de promovare, prin prezentarea de firmă se obţine cu o investiţie minimă eficienţa maximă.

Informaţii, relaţii suplimentare: telefon 0728-233908, 0262-221510, 0362-405303, web: www.ccimm.ro, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro, fax 0262-225794.

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
- Organizare și desfășurare Prezentare de firmă -

Conform informaţiilor primite în cadrul întâlnirii bordului de
organizare din data de 13.12.2017, la evenimente se așteaptă
participarea a peste 100 de companii străine din 20 de ţări din
sectoarele economice menţionate în calitate de expozanţi. De
asemenea, și-au anunţat participarea la conferinţă 600 de persoane
reprezentând companii străine și autohtone.

În marja expoziţiei și conferinţei, se vor organiza întâlniri B2B
pentru companiile doritoare.

Pagina web a evenimentului se poate accesa la:
http://www.renexpo-belgrade.com/index.php?id=7&L=1

Date suplimentare se pot obţine la BPCE Belgrad:
Email: belgrad.economic@mae.ro
Tel.    0038163349569

Târguri și misiuni economice în Turcia
Pentru programul târgurilor organizate în cursul anului 2018 în Turcia - pentru primire de delegaţii de oameni de afaceri - accesaţi

link-ul: http://www.economy.gov.tr/portal/url/b49.
În cadrul programului, organizatorul misiunilor oamenilor de afaceri din străinătate, Ministerul Economiei din Turcia (coordonator),

organizatorii târgurilor și al misiunilor economice vor asigura participarea oamenilor de afaceri din România.
Cazarea (inclusiv micul dejun) este asigurată de către organizator, contravaloarea transportului (dus-întors) în Turcia fiind suportată

de către participant.
Programul vizitelor include în general, brifing, discuţii bilaterale, vizitarea târgului și a unităţilor de producţie.
Firmele invitate trebuie să deţină un potenţial suficient pentru import; reprezentantul să aibă putere de decizie pentru import, de

preferinţă să fie cunoscător al limbii engleze, franceze sau germane; nu vor fi acceptate firmele care au reprezentanţe în Turcia sau
firmele care au mai beneficiat de gratuitate asigurată de Ministerul Economiei din Republica Turcia. De asemenea, participanţii
trebuie să se încadreze în termenul de plecare/ sosire, să nu-și anuleze în ultimul moment participarea, să menţioneze detaliat
produsul/ produsele pe care intenţionează să le importe.

Listele participanţilor la manifestări vor fi stabilite de către Ministerul Economiei din Republica Turcia.

Sursa: Ambasada Republicii Turcia - Biroul Consilierului Comercial, București, România Tel. 40 1318 3939, fax 40 1318 4499,
e-mail: bukres@ekonomi.gov.tr
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În data de 21 decembrie 2017, Secretariatul Tehnic Comun al Programului ENI CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-
2020 (HUSKROUA) a anunţat că suma fondurilor UE solicitate în cadrul celei de-al doilea apel de propuneri din cadrul Programului
ENI HUSKROUA 2014-2020 este de patru ori mai mare decât alocarea UE disponibilă, de 22 de milioane de euro. Parteneriate între
aproape 500 de aplicanţi, organizaţii publice și private non-profit din zonele eligibile din Ungaria, Slovacia, România și Ucraina, au
depus 137 de propuneri de proiecte.

Majoritatea propunerilor (60) au fost depuse în Prioritatea 3.1 (cultură și turism), unde sunt solicitate peste 36 milioane EUR
pentru fondurile UE disponibile în valoare de 7 milioane EUR.

Proiecte și fonduri solicitate per prioritate

În cadrul priorităţii 6.1 (mediu și resurse naturale) au fost depuse 34 de propuneri de proiecte, solicitând fonduri de peste 20 de
milioane EUR, faţă de alocare disponibilă de 3 milioane EUR; în cadrul priorităţii 7.1 (transport și mobilitate) au fost depuse 6
propuneri de proiecte, solicitând fonduri de 4,7 milioane EUR solicitate, faţă de o alocare de 3 milioane EUR; în cadrul priorităţii 7.2
(TIC și schimb de informaţii) au fost depuse 9 propuneri de proiecte, solicitând suma de 5,7 milioane EUR, faţă de o alocare de 1,5
milioane EUR; în cadrul priorităţii 8.1 (situaţii de urgenţă) au fost depuse 14 propuneri de proiecte, cu o valoare totală de peste 11
milioane EUR, pentru o alocare disponibilă de 2,5 milioane EUR; în cadrul priorităţii 8.2 (sănătate) au fost depuse 14 propuneri,
solicitând peste 10 milioane EUR, faţă de fonduri UE disponibile în valoare de 5 milioane EUR. Suma totală a fondurilor UE solicitate
în cadrul celei de-a doua cereri de propuneri este de peste 89 de milioane EUR.

Numărul total al aplicanţilor, reuniţi în cele 137 de parteneriate care au depus propuneri de proiecte, este de aproape 500.
Majoritatea aplicanţilor (207) provin din Ucraina, solicitând o finanţare UE de peste 35 de milioane EUR. Cei 102 aplicanţi din
Ungaria au solicitat peste 20 de milioane EUR; cei 95 de aplicanţi din Slovacia au solicitat peste 15 milioane EUR, iar cei 90 de
aplicanţi din România au solicitat fonduri UE de peste 18 milioane EUR.

Aplicanţi și fonduri solicitate per ţară

Majoritatea liderilor de parteneriat provin din Ungaria (43), 41 provin din Ucraina, 31 din România și 22 din Slovacia.
În prezent, cele 137 de cereri de finanţare înregistrate fac obiectul verificărilor administrative și de eligibilitate. Aplicaţiile online,

inclusiv formularele de cerere de finanţare, împreună cu anexele și documentele justificative, precum și eligibilitatea aplicanţilor și a
proiectelor sunt verificate referitor la îndeplinirea tuturor criteriilor solicitate în documentaţia apelului. În cazul existenţei unor
incertitudini sau în situaţia în care informaţiile din cererile de finanţare depuse sunt considerate neclare, liderii de parteneriat vor fi
rugaţi să transmită clarificări după primirea notificărilor generate de sistemul IMIS 2014-2020 prin email.

Sursa: Secretariatul Tehnic Comun al Programului ENI CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020, https://huskroua-
cbc.eu/news/programme-news/first-results-of-second-call-for-proposals-announced

Primele rezultate ale celui de-al doilea apel de propuneri din cadrul

Programului ENI CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020
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Sursa: BRCT Suceava
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Acte normative publicate

în Monitorul Oficial
B R E V I A R
J UR I D I C
• LLLLLegeegeegeegeege nrnrnrnrnr. 239 din 05 Decembrie 2017. 239 din 05 Decembrie 2017. 239 din 05 Decembrie 2017. 239 din 05 Decembrie 2017. 239 din 05 Decembrie 2017

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 45/2017 pentru suspendarea
Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei
alimentare. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0966 din 2017). 0966 din 2017). 0966 din 2017). 0966 din 2017). 0966 din 2017)

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 237 din 05 Decembrie 2017. 237 din 05 Decembrie 2017. 237 din 05 Decembrie 2017. 237 din 05 Decembrie 2017. 237 din 05 Decembrie 2017
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea
unor măsuri financiare în domeniul
sănătăţii și pentru modificarea unor acte
normative. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0966 din 2017). 0966 din 2017). 0966 din 2017). 0966 din 2017). 0966 din 2017)

• LegeLegeLegeLegeLege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 32/2017 pentru
modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele
măsuri în domeniul asigurării unor
categorii de persoane în sistemul public de
pensii. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0968 din 2017). 0968 din 2017). 0968 din 2017). 0968 din 2017). 0968 din 2017)

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 240 din 05 Decembrie 2017. 240 din 05 Decembrie 2017. 240 din 05 Decembrie 2017. 240 din 05 Decembrie 2017. 240 din 05 Decembrie 2017
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 49/2017 privind unele
măsuri în vederea accelerării implementării
proiectelor de infrastructură de transport
de interes naţional, pentru modificarea și
completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea
financiară a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020, pentru
completarea Legii nr. 105/2011 privind
gestionarea și utilizarea fondurilor externe
nerambursabile și a cofinanţării publice
naţionale, pentru obiectivul „Cooperare
Teritorială Europeană“, precum și pentru
modificarea și completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 17/2015 privind
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
și modificarea și completarea unor acte
normative. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0971 din 2017). 0971 din 2017). 0971 din 2017). 0971 din 2017). 0971 din 2017)

• Ordonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţă nrnrnrnrnr. 90 din 06. 90 din 06. 90 din 06. 90 din 06. 90 din 06
Decembrie 2017 Decembrie 2017 Decembrie 2017 Decembrie 2017 Decembrie 2017 privind unele măsuri
fiscal-bugetare, modificarea și completarea
unor acte normative și prorogarea unor
termene. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0973 din 2017). 0973 din 2017). 0973 din 2017). 0973 din 2017). 0973 din 2017)

• Ordonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nr. 91 din 06. 91 din 06. 91 din 06. 91 din 06. 91 din 06
Decembrie 2017Decembrie 2017Decembrie 2017Decembrie 2017Decembrie 2017 pentru modificarea și
completarea Legii-cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0978 din 2017). 0978 din 2017). 0978 din 2017). 0978 din 2017). 0978 din 2017)

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 248 din 08 Decembrie 2017. 248 din 08 Decembrie 2017. 248 din 08 Decembrie 2017. 248 din 08 Decembrie 2017. 248 din 08 Decembrie 2017
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea
și funcţionarea Agentului guvernamental
pentru Curtea de Justiţie a Uniunii

Europene, precum și pentru Curtea de
Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului
Schimb. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0979 din 2017). 0979 din 2017). 0979 din 2017). 0979 din 2017). 0979 din 2017)

• LLLLLegeegeegeegeege nrnrnrnrnr. 247 din 07 Decembrie 2017. 247 din 07 Decembrie 2017. 247 din 07 Decembrie 2017. 247 din 07 Decembrie 2017. 247 din 07 Decembrie 2017
pentru instituirea Zilei Minorităţilor
Naţionale din România. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0979 din. 0979 din. 0979 din. 0979 din. 0979 din
2017)2017)2017)2017)2017)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 3501 din 05 Decembrie 2017. 3501 din 05 Decembrie 2017. 3501 din 05 Decembrie 2017. 3501 din 05 Decembrie 2017. 3501 din 05 Decembrie 2017
pentru modificarea Procedurii de publicare
a listelor debitorilor care înregistrează
obligaţii fiscale restante, precum și
cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin
Ordinul președintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 558/2016. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr.....
0980 din 2017)0980 din 2017)0980 din 2017)0980 din 2017)0980 din 2017)

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 244 din 06 Decembrie 2017. 244 din 06 Decembrie 2017. 244 din 06 Decembrie 2017. 244 din 06 Decembrie 2017. 244 din 06 Decembrie 2017
pentru modificarea Legii nr. 186/2013
privind constituirea și funcţionarea
parcurilor industrial. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0981 din 2017). 0981 din 2017). 0981 din 2017). 0981 din 2017). 0981 din 2017)

• OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 7021 din 04 Decembrie 2017. 7021 din 04 Decembrie 2017. 7021 din 04 Decembrie 2017. 7021 din 04 Decembrie 2017. 7021 din 04 Decembrie 2017
privind aprobarea schemei de ajutor de
minimis pentru sprijinirea dezvoltării
întreprinderilor mici și mijlocii, în
parteneriat cu entităţile de inovare și
transfer tehnologic, în cadrul Programului
operaţional regional 2014-2020. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr.....
0985 din 2017)0985 din 2017)0985 din 2017)0985 din 2017)0985 din 2017)

• Ordonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţă nrnrnrnrnr. 95 din 06. 95 din 06. 95 din 06. 95 din 06. 95 din 06
Decembrie 2017 Decembrie 2017 Decembrie 2017 Decembrie 2017 Decembrie 2017 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru șomaj și
stimularea ocupării forţei de muncă și
pentru modificarea Legii nr. 200/2006
privind constituirea și utilizarea Fondului
de garantare pentru plata creanţelor
salariale. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0991 din 2017). 0991 din 2017). 0991 din 2017). 0991 din 2017). 0991 din 2017)

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 250 din 11 Decembrie 2017. 250 din 11 Decembrie 2017. 250 din 11 Decembrie 2017. 250 din 11 Decembrie 2017. 250 din 11 Decembrie 2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea
și completarea unor acte normative, precum
și pentru stabilirea unor măsuri privind
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri
publice. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0993 din 2017). 0993 din 2017). 0993 din 2017). 0993 din 2017). 0993 din 2017)

• LLLLLegeegeegeegeege nrnrnrnrnr. 249 din 11 Decembrie 2017. 249 din 11 Decembrie 2017. 249 din 11 Decembrie 2017. 249 din 11 Decembrie 2017. 249 din 11 Decembrie 2017
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 50/2017 pentru modificarea
și completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea
unor măsuri în domeniul administraţiei
publice centrale și pentru modificarea și
completarea unor acte normative. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr.....
0993 din 2017)0993 din 2017)0993 din 2017)0993 din 2017)0993 din 2017)

• LLLLLegeegeegeegeege nrnrnrnrnr. 236 din 05 Decembrie 2017. 236 din 05 Decembrie 2017. 236 din 05 Decembrie 2017. 236 din 05 Decembrie 2017. 236 din 05 Decembrie 2017
pentru modificarea și completarea Legii nr.
302/2004 privind cooperarea judiciară
internaţională în materie penală. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr.....
0993 din 2017)0993 din 2017)0993 din 2017)0993 din 2017)0993 din 2017)

• OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 3480 din 04 Decembrie 2017. 3480 din 04 Decembrie 2017. 3480 din 04 Decembrie 2017. 3480 din 04 Decembrie 2017. 3480 din 04 Decembrie 2017
pentru modificarea și completarea
Ordinului președintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr. 3.006/2016
privind aprobarea Procedurii de
implementare și de administrare a grupului
fiscal unic, precum și pentru aprobarea
modelului și conţinutului unor formulare.
(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0995 din 2017). 0995 din 2017). 0995 din 2017). 0995 din 2017). 0995 din 2017)

• Hotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nr. 889 din 14 Decembrie 2017. 889 din 14 Decembrie 2017. 889 din 14 Decembrie 2017. 889 din 14 Decembrie 2017. 889 din 14 Decembrie 2017
privind alocarea unei sume din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017,
pentru judeţul Maramureș. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0999. 0999. 0999. 0999. 0999
din 2017)din 2017)din 2017)din 2017)din 2017)

• OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 3189 din 08 Decembrie 2017. 3189 din 08 Decembrie 2017. 3189 din 08 Decembrie 2017. 3189 din 08 Decembrie 2017. 3189 din 08 Decembrie 2017
privind modificarea și completarea
Reglementărilor contabile conforme cu
Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 2.844/
2016. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1001 din 2017). 1001 din 2017). 1001 din 2017). 1001 din 2017). 1001 din 2017)

• Ordonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţă nrnrnrnrnr. 98 din 14. 98 din 14. 98 din 14. 98 din 14. 98 din 14
Decembrie 2017 Decembrie 2017 Decembrie 2017 Decembrie 2017 Decembrie 2017 privind funcţia de control
ex ante al procesului de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie
publică, a contractelor/acordurilor-cadru
sectoriale și a contractelor de concesiune
de lucrări și concesiune de servicii. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr.....
1004 din 2017)1004 din 2017)1004 din 2017)1004 din 2017)1004 din 2017)

• Hotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nr. 905 din 14 Decembrie 2017. 905 din 14 Decembrie 2017. 905 din 14 Decembrie 2017. 905 din 14 Decembrie 2017. 905 din 14 Decembrie 2017
privind registrul general de evidenţă a
salariaţilor. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1005 din 2017). 1005 din 2017). 1005 din 2017). 1005 din 2017). 1005 din 2017)

• Ordonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nr. 99 din 14. 99 din 14. 99 din 14. 99 din 14. 99 din 14
Decembrie 2017Decembrie 2017Decembrie 2017Decembrie 2017Decembrie 2017 pentru modificarea și
completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile
și indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1005 din 2017). 1005 din 2017). 1005 din 2017). 1005 din 2017). 1005 din 2017)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 3567 din 13 Decembrie 2017. 3567 din 13 Decembrie 2017. 3567 din 13 Decembrie 2017. 3567 din 13 Decembrie 2017. 3567 din 13 Decembrie 2017
privind aprobarea unor formulare utilizate
pentru stabilirea din oficiu a contribuţiei
de asigurări sociale și a contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate pentru
persoanele fizice. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1008 din 2017). 1008 din 2017). 1008 din 2017). 1008 din 2017). 1008 din 2017)

• Ordonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nr. 103 din 14. 103 din 14. 103 din 14. 103 din 14. 103 din 14
Decembrie 2017Decembrie 2017Decembrie 2017Decembrie 2017Decembrie 2017 pentru modificarea și
completarea unor acte normative din
domeniul asigurărilor sociale. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1010. 1010. 1010. 1010. 1010
din 2017)din 2017)din 2017)din 2017)din 2017)

Continuare în pag. a 13-a
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• OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 3533 din 11 Decembrie 2017. 3533 din 11 Decembrie 2017. 3533 din 11 Decembrie 2017. 3533 din 11 Decembrie 2017. 3533 din 11 Decembrie 2017
privind utilizarea Sistemului de decizii
vamale. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1014 din 2017). 1014 din 2017). 1014 din 2017). 1014 din 2017). 1014 din 2017)

• DecizieDecizieDecizieDecizieDecizie nrnrnrnrnr. 5 din 12 Decembrie 2017. 5 din 12 Decembrie 2017. 5 din 12 Decembrie 2017. 5 din 12 Decembrie 2017. 5 din 12 Decembrie 2017
pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea și funcţionarea Curţii de
Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă
Camera de Comerţ și Industrie a României.
(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 1017 din 2017). 1017 din 2017). 1017 din 2017). 1017 din 2017). 1017 din 2017)

• LLLLLegeegeegeegeege nrnrnrnrnr. 260 din 19 Decembrie 2017. 260 din 19 Decembrie 2017. 260 din 19 Decembrie 2017. 260 din 19 Decembrie 2017. 260 din 19 Decembrie 2017
pentru modificarea și completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind
certificarea încadrării vehiculelor
înmatriculate sau înregistrate în normele
tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere,
protecţia mediului și în categoria de folosinţă
conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică
periodică. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1017 din 2017). 1017 din 2017). 1017 din 2017). 1017 din 2017). 1017 din 2017)

• OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 3244 din 19 Decembrie 2017. 3244 din 19 Decembrie 2017. 3244 din 19 Decembrie 2017. 3244 din 19 Decembrie 2017. 3244 din 19 Decembrie 2017
pentru aprobarea Normelor metodologice
privind încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2017. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1017 din 2017). 1017 din 2017). 1017 din 2017). 1017 din 2017). 1017 din 2017)

• Ordonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţă nrnrnrnrnr. 107 din 20. 107 din 20. 107 din 20. 107 din 20. 107 din 20
Decembrie 2017 Decembrie 2017 Decembrie 2017 Decembrie 2017 Decembrie 2017 pentru modificarea și
completarea unor acte normative cu impact
în domeniul achiziţiilor publice. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1022. 1022. 1022. 1022. 1022
din 2017)din 2017)din 2017)din 2017)din 2017)

• OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin privind stabilirea obligaţiilor
fiscale locale care se plătesc în contul unic.
(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 1023 din 2017). 1023 din 2017). 1023 din 2017). 1023 din 2017). 1023 din 2017)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 3315 din 22 Decembrie 2017. 3315 din 22 Decembrie 2017. 3315 din 22 Decembrie 2017. 3315 din 22 Decembrie 2017. 3315 din 22 Decembrie 2017
pentru modificarea Normelor metodologice
privind încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2017, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 3.244/
2017. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1023 din 2017). 1023 din 2017). 1023 din 2017). 1023 din 2017). 1023 din 2017)

• OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 3725 din 19 Decembrie 2017. 3725 din 19 Decembrie 2017. 3725 din 19 Decembrie 2017. 3725 din 19 Decembrie 2017. 3725 din 19 Decembrie 2017
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. 1027 din 2017). 1027 din 2017). 1027 din 2017). 1027 din 2017). 1027 din 2017)

• OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 7209 din 20 Decembrie 2017. 7209 din 20 Decembrie 2017. 7209 din 20 Decembrie 2017. 7209 din 20 Decembrie 2017. 7209 din 20 Decembrie 2017
pentru modificarea și completarea
Ordinului viceprim-ministrului, ministrul
dezvoltării regionale și administraţiei
publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea
măsurii de sprijin, constând în acordarea
unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis
pentru îmbunătăţirea competitivităţii
economice prin creșterea productivităţii
muncii în întreprinderi mici și mijlocii în

cadrul Programului operaţional regional
2014-2020. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1028 din 2017). 1028 din 2017). 1028 din 2017). 1028 din 2017). 1028 din 2017)

• OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 7211 din 20 Decembrie 2017. 7211 din 20 Decembrie 2017. 7211 din 20 Decembrie 2017. 7211 din 20 Decembrie 2017. 7211 din 20 Decembrie 2017
privind modificarea Schemei de ajutor de
minimis „România Start UP Plus“,
aferentă Programului operaţional Capital
uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri
de muncă pentru toţi“, obiectivul specific
3.7 „Creșterea ocupării prin susţinerea
întreprinderilor cu profil nonagricol din
zona urbană“, aprobată prin Ordinul
ministrului fondurilor europene nr. 1.838/
2016. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1029 din 2017). 1029 din 2017). 1029 din 2017). 1029 din 2017). 1029 din 2017)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 7136 din 14 Decembrie 2017. 7136 din 14 Decembrie 2017. 7136 din 14 Decembrie 2017. 7136 din 14 Decembrie 2017. 7136 din 14 Decembrie 2017
privind aprobarea schemei de ajutor de
minimis „Implementarea strategiilor de
dezvoltare locală în comunităţile
marginalizate din zona rurală și/sau în
orașe cu o populaţie de până la 20.000
locuitori“, aferentă Programului
operaţional Capital uman 2014-2020, axa
prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunităţii“, obiectivul
specific 5.2. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1029 din 2017). 1029 din 2017). 1029 din 2017). 1029 din 2017). 1029 din 2017)

• Ordonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţă nrnrnrnrnr. 110 din 20. 110 din 20. 110 din 20. 110 din 20. 110 din 20
Decembrie 2017 Decembrie 2017 Decembrie 2017 Decembrie 2017 Decembrie 2017 privind Programul de
susţinere a întreprinderilor mici și mijlocii
- IMM INVEST ROMÂNIA. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1029 din. 1029 din. 1029 din. 1029 din. 1029 din
2017)2017)2017)2017)2017)

• OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 1503 din 18 Decembrie 2017. 1503 din 18 Decembrie 2017. 1503 din 18 Decembrie 2017. 1503 din 18 Decembrie 2017. 1503 din 18 Decembrie 2017
privind modificarea și completarea
Ordinului ministrului mediului și
gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru
aprobarea Metodologiei de calcul al
contribuţiilor și taxelor datorate la Fondul
pentru mediu. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1030 din 2017). 1030 din 2017). 1030 din 2017). 1030 din 2017). 1030 din 2017)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 3769 din 22 Decembrie 2017. 3769 din 22 Decembrie 2017. 3769 din 22 Decembrie 2017. 3769 din 22 Decembrie 2017. 3769 din 22 Decembrie 2017
privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul
președintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3.140/2016 pentru
aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală
a contribuabililor nerezidenţi care
desfășoară activitate în România prin unul
sau mai multe sedii permanente, precum
și a modelului și conţinutului formularului
013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/
Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de
radiere pentru contribuabilii nerezidenţi
care desfășoară activitate în România prin
unul sau mai multe sedii permanente“.(MO(MO(MO(MO(MO
nrnrnrnrnr. 1033 din 2017). 1033 din 2017). 1033 din 2017). 1033 din 2017). 1033 din 2017)

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 269 din 22 Decembrie 2017. 269 din 22 Decembrie 2017. 269 din 22 Decembrie 2017. 269 din 22 Decembrie 2017. 269 din 22 Decembrie 2017
pentru aprobarea plafoanelor unor
indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar
pe anul 2018. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1035 din 2017). 1035 din 2017). 1035 din 2017). 1035 din 2017). 1035 din 2017)

• OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 7299 din 27 Decembrie 2017. 7299 din 27 Decembrie 2017. 7299 din 27 Decembrie 2017. 7299 din 27 Decembrie 2017. 7299 din 27 Decembrie 2017
pentru modificarea Ordinului viceprim-

ministrului, ministrul dezvoltării regionale,
administraţiei publice și fondurilor
europene, nr. 7.166/2017 privind stabilirea
obligaţiilor fiscale locale care se plătesc în
contul unic. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1036 din 2017). 1036 din 2017). 1036 din 2017). 1036 din 2017). 1036 din 2017)

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 275 din 27 Decembrie 2017. 275 din 27 Decembrie 2017. 275 din 27 Decembrie 2017. 275 din 27 Decembrie 2017. 275 din 27 Decembrie 2017
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.
(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 1036 din 2017). 1036 din 2017). 1036 din 2017). 1036 din 2017). 1036 din 2017)

• OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 3781 din 22 Decembrie 2017. 3781 din 22 Decembrie 2017. 3781 din 22 Decembrie 2017. 3781 din 22 Decembrie 2017. 3781 din 22 Decembrie 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. 1037 din 2017). 1037 din 2017). 1037 din 2017). 1037 din 2017). 1037 din 2017)

• Ordonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţăOrdonanţă de urgenţă nrnrnrnrnr. 104 din 14. 104 din 14. 104 din 14. 104 din 14. 104 din 14
Decembrie 2017 Decembrie 2017 Decembrie 2017 Decembrie 2017 Decembrie 2017 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 233/2016 privind
parteneriatul public-privat. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1037 din. 1037 din. 1037 din. 1037 din. 1037 din
2017)2017)2017)2017)2017)

• LLLLLege nrege nrege nrege nrege nr. 270 din 22 Decembrie. 270 din 22 Decembrie. 270 din 22 Decembrie. 270 din 22 Decembrie. 270 din 22 Decembrie
20172017201720172017.(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 1037 din 2017). 1037 din 2017). 1037 din 2017). 1037 din 2017). 1037 din 2017)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 3780 din 22 Decembrie 2017. 3780 din 22 Decembrie 2017. 3780 din 22 Decembrie 2017. 3780 din 22 Decembrie 2017. 3780 din 22 Decembrie 2017
pentru aprobarea modelului și conţinutului
unor formulare utilizate în administrarea
impozitului pe venit. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1038 din 2017). 1038 din 2017). 1038 din 2017). 1038 din 2017). 1038 din 2017)

• OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 3726 din 19 Decembrie 2017. 3726 din 19 Decembrie 2017. 3726 din 19 Decembrie 2017. 3726 din 19 Decembrie 2017. 3726 din 19 Decembrie 2017
pentru modificarea și completarea
Ordinului președintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016
pentru aprobarea formularelor privind
definitivarea impozitului anual pe venit și a
contribuţiilor sociale datorate de persoanele
fizice. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1038 din 2017). 1038 din 2017). 1038 din 2017). 1038 din 2017). 1038 din 2017)

• Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 3321 din 27 Decembrie 2017. 3321 din 27 Decembrie 2017. 3321 din 27 Decembrie 2017. 3321 din 27 Decembrie 2017. 3321 din 27 Decembrie 2017
privind prospectele de emisiune a
certificatelor de trezorerie cu discont și a
obligaţiunilor de stat de tip benchmark
aferente lunii ianuarie 2018. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1039. 1039. 1039. 1039. 1039
din 2017)din 2017)din 2017)din 2017)din 2017)

• HotărâreHotărâreHotărâreHotărâreHotărâre nrnrnrnrnr. 924 din 20 Decembrie 2017. 924 din 20 Decembrie 2017. 924 din 20 Decembrie 2017. 924 din 20 Decembrie 2017. 924 din 20 Decembrie 2017
pentru stabilirea procedurii de reevaluare
a locurilor de muncă în condiţii speciale,
reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin.
(2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1039 din. 1039 din. 1039 din. 1039 din. 1039 din
2017)2017)2017)2017)2017)

• OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 4140 din 27 Decembrie 2017. 4140 din 27 Decembrie 2017. 4140 din 27 Decembrie 2017. 4140 din 27 Decembrie 2017. 4140 din 27 Decembrie 2017
pentru aprobarea modelului și conţinutului
unor formulare utilizate pentru stabilirea
contribuţiei de asigurări sociale și a
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
pentru persoanele fizice. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 1041 din. 1041 din. 1041 din. 1041 din. 1041 din
2017)2017)2017)2017)2017)

Acte normative publicate

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

• • • • • Din ţară

• • • • • Din străinătate

Cooperări
� Compania caută clienţi pentru parcuri

industriale, terenuri pentru noi investiţii.
Compania are în portofoliu proiecte
rezidenţiale și parcuri industriale cu clădiri
de birouri pe întreg teritoriul României.
(6052)

Oferte
� Firma oferă soluţii de business de cea

mai bună calitate, cum ar fi:
-Robotic Process Automation (RPA)
-Aplicaţii pentru realitatea virtuală
-Aplicaţii pentru telefoanele mobile (6043)

Cereri
Algeria

� Oţel beton, bare de 12 metri liniari -
diametre de 20mm (2000 tone) și 25 mm
(3000 tone). (6046)
� Sârmă fier galvanizată la cald - cca

1500 tone/ an (6045)

Licitaţii
Austria

� Sisteme de automatizare - livrarea,
instalarea și punerea în funcţiune a unui
sistem de automatizare a manipulării
monedelor. (6049)
Kazahstan

� Îmbunătăţirea infrastructurii de apă
din orașul Taraz, Republica Kazahstan.

Prezentul contract prevede achiziţionarea
următoarelor bunuri, lucrări și servicii:

- Modernizarea staţiilor de pompare
- Reconstrucţia scurgerilor de apă
- SCADA
- Clădiri și contorizarea apei zonale:

înlocuirea contoarelor de apă pentru
persoanele juridice

- Utilaje și echipamente specializate
(6044)
� Proiect pentru lansarea unui sistem

de taxare electronică pe o reţea rutieră din
Kazahstan. Contractul prevede achiziţionarea
următoarelor bunuri, lucrări și servicii:

- Proiectarea, construirea, funcţionarea
sistemului

- Menţinerea sistemului electronic de taxare

- Supravegherea construcţiei
Procedurile pentru Licitaţia contractelelor

de mai sus urmează să înceapă în trimestrul
IV 2017. (6050)
� Proiect pentru reabil i tarea și

modernizarea reţelelor de distribuţie
electrică de tensiune joasă și medie în
Regiunea Kyzylorda, inclusiv instalarea
contoarelor electrice moderne și sistemelor
de control automat, consolidarea
capacităţii și eficienţei transformatoarelor
și a liniilor de distribuţie electrică care
vizează reducerea pierderilor din reţeaua
de distribuţie și de creștere a eficienţei
energetice.

Prezentul contract prevede achiziţionarea
următoarelor bunuri, lucrări și servicii:

- Reabilitarea reţelelor de distribuţie
electrică de joasă și medie

- Furnizarea si instalarea contoarelor
electrice moderne din staţiile de conectare
la sistemul RMR

- Servicii de consultanţă pentru Unitatea
de Implementare a Proiectului (UIP)

- Servicii de consultanţă pentru sprijinirea
Programului de Dezvoltare KREK (6051)

NOTA INFORMATIVĂ - Modificări 2018NOTA INFORMATIVĂ - Modificări 2018NOTA INFORMATIVĂ - Modificări 2018NOTA INFORMATIVĂ - Modificări 2018NOTA INFORMATIVĂ - Modificări 2018
Începând cu 1 ianuarie 2018 intră în vigoare o serie de măsuri care vor

avea impact asupra activităţii Dumneavoastră. Vom enumera cele mai
importante modificări:

1. Societăţile care au înregistrat venituri totale sub plafonul de 1.000.000
euro, (4.659.700 lei) și au fost plătitoare de impozit pe profit , vor trece de
la 1 ianuarie 2018 la impozitul pe veniturile microintreprinderilor. Aceastea
vor plăti 1% din total venituri dacă au un salariat cu norma întreagă sau 3%
dacă nu au angajat. Societăţile care au prestat servicii de consultanţă și au
realizat venituri sub 1.000.000 euro, vor trece și ele la impozitul pe veniturile
microintreprinderilor. Societătile cu un capital de peste 45.000lei nu mai
pot opta momentan pentru impozitul pe profit.

2. Din 2018 contribuţiile societăţii au fost transferate în cea mai mare
parte la contribuţiile salariatului. Obligaţia reţinerii și plăţii revine în continuare
societăţii. De la 1 ianurie 2018 salariatul datorează contribuţia la pensie -
25%, contribuţia la sănătate - 10%, impozit pe venit - 10%, iar societatea va
datora contribuţia asiguratorie de munca 2,25%. Pentru ca salariatul să
rămână cu același net este necesară o majorare a brutului de aproximativ
20%.

3. De la 1 ianuarie 2018 salariu minim brut pentru un salariat cu norma
întregă crește de la 1450 lei la 1900 lei. Această majorare va conduce la un
cost suplimentar de 160 lei/salariat.

4. Societăţile care vor angaja salariaţi cu norma parţială, iar aceștia nu sunt
studenţi,elevi,pensionari, persoane cu dizabilităţi sau nu obţin cumulat un
salariu minim (1900lei), societatea are obligaţia să reţină contribuţiile la salariu
minim. În aceste condiţii, societatea va datora drept contribuţii ale salariatului
suma de 665 lei, indiferent că lucrează 1 oră sau 4 ore.

5. În cazul în care societăţile au datorii la TVA la 31 decembrie 2017 mai

mari de 5.000lei(contribuabilii mici) și 10.000lei (contribuabilii mijlocii)și nu
le achita până la 31 ianuarie 2018, începând cu 1 martie 2018 vor trece la
TVA SPLIT. Aceasta presupune deschiderea unui cont de TVA și încasarea
TVA și plata TVA din acel cont. În cazul în care în timpul anului nu se va achita
TVA în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă, atunci societatea va
trece la TVA SPLIT. În ambele cazuri societatea va trebui să aplice acest
sistem timp de 6 luni.

6. Plafonul pentru înregistrarea ăn scopuri de TVA este de 220.000 lei în
momentul actual. România a primit o derogare de la UE pentru un plafon
de 300.000lei, însă acest nou plafon nu a fost aprobat prin lege.

7. Persoanele care au obtinut în anul 2017 venituri nete din activităţi
independente ( PFA/PFI/II, Drepturi de autor etc.) mai mari decât plafonul
de 22.800lei au obligaţia sp se asigure la pensie pentru salariu minim de
1.900lei/luna. Pentru întreg anul 2018 se va datora o contribuţie la pensie
de minim 25% X 12 luni X 1900lei = 5.700lei. plata se va face în 4 tranșe
până pe data de 25 a ultimei luni din trimestru. Persoana fizică are obligaţia
să depună formularul 600 până la data de 31 ianuarie 2018. Persoana fizică
poate opta și pentru un venit lunar mai mare de 1.900 lei.

8. Persoanele fizice care au obţinut în 2017 venituri din activităţi
independente( PFA sistem real sau normă, PFI, II,IF, drepturi de autor etc.)
dividende, chirii, arendă, vânzare titluri de participare, contracte civile și/
sau alte surse vor cumula toate aceste venituri, iar dacă cumulat depășesc
22.800lei, atunci au obligaţia plăţii contribuţiei la sănătate pentru anul 2018.
Contribuţia la sănătate este egală cu 10% X 12 luni X 1900lei, adică 2.280lei/
an. Plata se face în 4 tranșe până la data de 25 a ultimei luni din trimestru.
Persoana fizică are obligaţia să depună formularul 600 până pe data de 31
ianuarie 2018. Persoana fizică poate opta să se asigure la sănătate și în
situaţia în care a realizat un venit cumulat sub 22.800lei.

Extras din Accounting Leader


