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Dacă analizăm situaţia economico-

financiară în profil teritorial, a primelor 

10 centre teritorial administrative, în 

ordine descrescătoare a cifrei de 

afaceri, constatăm, în ceea ce priveşte 

aportul lor la economia judeţului 

următoarea clasificare: 

- pe locul I se află municipiul Baia 

Mare cu 8.178,51 mil. lei (54,66%), în 

creştere; pe locul II comuna Fărcaşa cu 

1.083,38 mil. lei (7,24%), în creştere;  

municipiul Sighetu Marmaţiei pe locul 

 

Continuare în pag. a 2-a 

Ca urmare a modificărilor pe 

linia legislaţiei muncii şi pentru a 

veni în sprijinul oamenilor de 

afaceri maramureşeni, Camera 

de Comerţ şi Industrie 

Maramureş şi Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Maramureş au organizat în 

data de 23 ianuarie 2018, întâlnirea cu 

tema „Noutăţi în domeniul legislaţiei 

muncii”.  

În cadrul acestei întâlniri, specialiştii 

ITM Maramureş, dl inspector şef – Năcuţă 

Dragoş şi dl Onea Mircea, au prezentat 

Cafeneaua Oamenilor de Afaceri  

modificări cu privire la legislaţia muncii, 

aplicabile de la 01 ianuarie 2018, dintre 

care amintim: modificări ale Codului 

Fiscal cu incidenţă asupra legislaţiei 

muncii, ale Legii 53/2003 - Codul Muncii, 

ale HG 905/2017 privind registrul general 

de evidenţă a salariaţilor.  

Evenimentul, moderat de către dl 

Florentin Tuş, director 

general CCI Maramureş, a 

fost unul interactiv, cei 

prezenţi clarif icându-şi 

aspecte legate de acest 

domeniu.  

Evenimentul a avut loc la 

Centrul de Instruire şi 

M a r k e t i n g  a l  C C I 

Maramureş, fiind prezenţi 

38 de persoane.   

Curs „MANAGER PROIECT” 

În perioada 22 ianuarie - 5 februarie a.c., Camera de 

Comerţ şi Industrie Maramureş în parteneriat cu Camera de 

Comerţ şi Industrie a României, a organizat o nouă serie de 

curs “MANAGER PROIECT” (COD COR: 242101) la 

Baia Mare.  

Acest curs este adresat tuturor 

celor interesaţi de domeniul 

managementului de proiect. La 

invitaţia CCI Maramureş au răspuns 

13 persoane din diverse domenii de 

activitate, atât din cadrul instituţiilor 

publice cât şi reprezentanţi ai 

agenţilor economici maramureşeni.  

Cursurile sau desfăşurat la sediul 

Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş şi au fost 

susţinute de către lectori specialişti şi practicieni în domeniul 

managementului de proiect cât şi a achiziţiilor publice.  

În 6 februarie a.c. s-a finalizat acest program de formare 

profesională prin organizarea 

examenului de absolvire în urma 

căruia absolvenţii vor primi 

certificate de absolvire cu 

recunoaştere naţională.  

Pe toată perioada de desfăşurare a 

cursului, cursanţii au beneficiat de 

consultanţă de specialitate, cu titlu 

gratuit, din partea lectorului 

coordonator.  
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III cu 1.007,15 mil. lei (6,73%), pe IV comuna 

Recea cu 566,36 mil. lei; pe locul V oraşul 

Târgu Lăpuş cu 492,24 mil. lei; pe VI oraşul 

Tăuţii-Măgherăuş cu 422,72 mil. lei; pe locul 

VII comuna Dumbrăviţa cu 382,37 mil. lei; pe 

locul VIII oraşul Baia Sprie cu 327,26 mil. de 

lei; pe locul IX oraşul Borşa cu 318,50 mil. lei 

şi pe locul X oraş Vişeu de Sus cu 299,50 

mil. lei; 

Alte observaţii care merită să fie 

menţionate se referă la gruparea primelor 10 

firme la principalii indicatori, în ordine 

descrescătoare, după cum urmează:  

- la cifra de afaceri primele 10 firme au 

raportat 25,91% din realizările totale ale 

judeţului, comparativ cu 2015 când au 

raportat 23,35%. Acestea sunt: Eaton 

Electro Productie SRL; Aramis Invest SRL; 

Universal Alloy Corporation Europe SRL; 

Taparo SA; Aviva SRL; Italsofa Romania SRL; 

Plimob SA; Atp - Exodus SRL; Electro 

Distribution SRL; Weidmüller Interface 

Romania SRL;  

- la profitul brut primele 10 firme active 

raportează 26,53% din rezultatele judeţului. 

Ele sunt: Eaton Electro Productie SRL; 

Aramis Invest SRL; Universal Alloy 

Corporation Europe SRL; Retail Development 

Invest 1 SRL; Taparo SA; Edil Alex Alessio 

SRL; Aviva SRL; Italsofa Romania SRL; 

Maravet S.A.; Compania Naţională a 

Metalelor Preţioase şi Neferoase Remin SA; 

- alte 10 firme din judeţ au înregistrat 

27,64% din pierderile totale înregistrate de 

firmele din judeţ, faţă de 41,68% în anul 

2015: Romaltyn Mining SRL; Samax 

Romania SRL; Romplumb SA; Flam SRL; X.S. 

Sud Compani SRL; Romaltyn Exploration 

SRL; Nagardo SRL; Karelia - Upofloor SRL; 

T.C.M-Nord SRL; Magus SRL; 

- ca număr de salariaţi primele 10 firme 

după acest indicator au 14.627 salariaţi 

(19,07%), în creştere faţă de anul 2015 când 

aveau 13.353 de salariaţi. Cele 10 firme 

sunt: Aramis Invest SRL: Eaton Electro 

Productie SRL: Aviva SRL; Plimob SA; 

Italsofa Romania SRL; Taparo SA; Universal 

Alloy Corporation Europe SRL; Dieter Eifler 

SRL; Weidmüller Interface Romania SRL; 

Salamandra Plus SRL.  

Membrii CCI Maramureş şi-au adus o 

contribuţie importantă la realizările 

judeţului, acestea fiind 30% din cifra de 

afaceri (29% în 2015); 25% la profitul brut 

(22% în 2015); 2% contribuţia la pierderile 

totale brute (2% şi în 2015) şi 25% din 

salariaţii angajaţi şi raportaţi (23% în 2015). 

Membri Colegiului de Conducere a 

Camerei noastre nu au fost mai prejos. 

Contribuţia acestor firme la zestrea 

economiei judeţului a fost de 9% la cifra de 

afaceri, 7% la profitul total brut, pierderi 

0,42% şi 4,92% din forţa de muncă 

angajată. 

Cifrele de mai sus confirmă încă o dată 

reprezentativitatea membrilor Camerei şi 

a Colegiului de Conducere a Camerei în 

mediul de afaceri maramureşean, ceea ce 

întăreşte necesitatea ca aceştia să fie 

recunoscuţi drept parteneri  sau 

colaboratori ai instituţiilor publice locale 

şi judeţene, mai ales în soluţionarea 

problemelor de dezvoltare economică şi 

socială a judeţului Maramureş şi totodată 

apărători ai intereselor membrilor 

Camerei şi a celorlalţi oameni de afaceri 

din judeţ în relaţiile lor cu administraţiilor 

locale maramureşene. 

 

Diagnoza situaţiei  

economico-financiare a judeţului 

Maramureş în profil teritorial  

 

a) Populaţia judeţului 

Populaţia judeţului, la 1 ianuarie 2016, 

conform datelor furnizate de Institutul 

Naţional de Statistică, a fost de 524.848 

locuitori şi se află localizată în profil 

teritorial astfel: 

• populaţia urbană a fost de 316.040 

locuitori (60,22%) din care în cele 2 

municipii 190.903 locuitori, iar restul de 

125.137 în cele 11 oraşe; 

• populaţia rurală a fost de 208.808 locuitori 

(39,78%), aflată în cele 63 de comune. 

Judeţul Maramureş are ca structuri 

administrative teritoriale 2 municipii, Baia 

Mare şi Sighetu Marmaţiei, 11 oraşe şi 63 

de comune. 

Maramureşul de Est – Istoric – cuprinde: 

municipiul Sighetu Marmaţiei, oraşele: 

Borşa, Dragomireşti, Săliştea de Sus, Vişeu 

de Sus şi 31 de comune care au împreună 

216.128 locuitori (41,18%). În această zonă 

se află numai 3.105 de firme (25,90%). 

Maramureşul de Vest cuprinde municipiul 

Baia Mare, oraşele: Baia Sprie, Cavnic, 

Seini, Şomcuta Mare, Tăuţii-Măgherăuş, 

Târgu Lăpuş, Ulmeni şi 32 de comune, cu o 

populaţie de 308.720 locuitori (58.82%). Aici 

se află 8.884 firme (74,10%) din totalul 

firmelor maramureşene care au raportat 

bilanţuri.  

 

b) Gradul de încărcare cu societăţi 

comerciale în aceste zone administrative 

Gradul de încărcare cu societăţi 

comerciale reprezintă numărul de societăţi 

raportat la 10.000 locuitori.  

Astfel, mediile pe judeţ şi zone, în 2016 au 

fost de: 

• media pe judeţ a fost de 228 firme/10.000 

locuitori (faţă de 232 în 2015); 

• media pe zona Maramureşul de Vest a 

fost de 287 firme/10.000 locuitori (faţă de 

293 în 2015); 

• media pe zona Maramureşul de Est a fost 

de 143 firme/10.000 locuitori (faţă de 143 în 

2015); 

• media pe zona urbană a judeţului a fost de 

298 firme/10.000 locuitori (faţă de 306 în 

2015); 

• media în mediul rural al judeţului a fost de 

122 firme/10.000 locuitori (faţă de 221 în 

2015); 

• municipiul Baia Mare are 412 firme/ 

10.000 locuitori (faţă de 426 în 2015); 

• municipiul Sighetu Marmaţiei are 219 

firme/10.000 locuitori (faţă de 224 în 2015) 

Aceste aglomerări de firme, diferite între 

vestul şi estul judeţului, dintre zonele urbane 

şi cele rurale, ne conduc nemijlocit la 

concluzia că dezvoltarea diferenţiată şi 

disproporţionată a economiei şi a resurselor 

umane, materiale şi financiare proprii, a 

localităţilor din aceste zone, stă la baza 

efectelor negative, economice şi sociale, 

care determină nemulţumiri justificate în 

rândul locuitorilor aflaţi în zonele în 

continuare defavorizate ale judeţului – 

Maramureşul istoric şi localităţile rurale. 

 

c) Contribuţia fiecărei zone la rezultatele 

judeţului 

Situaţia economico-financiară pe cele două 

zone - Maramureşul de Est şi Maramureşul de 

Vest - raportată la realizările pe întreg judeţul, se 

prezintă astfel: 

Maramureşul de Est – istoric – a realizat o 

cifră de afaceri de 2.225,22 mil lei (14,87%), 

un profit brut de 194,13 mil. lei (16,88%) şi 

pierderi în sumă totală de 33,75 mil. lei 

(16,76%), cu un personal angajat de 15.222 

salariaţi(19,85%). Productivitatea muncii a 

fost de 146.18 mii lei/salariat.  

Maramureşul de Vest a realizat cifra de 

afaceri de 12.737,75 mil. lei (85,13%), un 

profit brut de 956,19 mil. lei (83,12%), 

pierderi de 167,62 mil. lei (83,24%) şi 

salariaţi 61.467 angajaţi (80,15%). 

Productivitatea muncii a fost de 207,23 mii 

lei/salariat. 

Starea economică şi socială a judeţului 

Maramureş în anul 2016 - Comentarii  
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d) Indicatorii economico-financiari pe 

medii Urban - Rural 

Analizând principalii indicatorii economico

-financiari în profil teritorial – localităţi din 

mediul urban şi mediul rural – constatăm 

următoarele:  

Cifra de afaceri  

- în zona urbană a fost 11.461,68 mil. lei 

(76,60%), din care se distanţează Baia Mare 

cu 8.178,51 mil. lei (54,66%), urmând 

Sighetu Marmaţiei cu 6,73%, Târgu Lăpuş 

cu 3,29%, Tăuţii-Măgherăuş cu 2,83%, Baia 

Sprie cu 2,19%, Borşa cu 2,13%, Vişeu de 

Sus cu 2,00%, şi Seini cu 1,24%. Restul 

oraşelor au fiecare o contribuţie cuprinsă 

între 0,42% Ulmeni şi 0,07% Dragomireşti.  

- în zona rurală pe total judeţ raportată în 

bilanţuri a fost de 3.501,28 mil. lei (23,40%). 

Din cele 63 de comune se remarcă cu 

rezultate de excepţie comunele limitrofe 

oraşelor şi municipiilor şi în mod deosebit 

cele care printr-o politică chibzuită a 

consiliilor locale şi a primarilor s-au orientat 

pentru atragerea de investitori străini sau 

autohtoni oferindu-le diferite facilităţi. Pe 

primul loc se află comuna Fărcaşa în care se 

realizează o cifră de afaceri de 1.083,38 mil. 

lei (7,24%), urmată în ordine descrescătoare 

de: comuna Recea cu 566,36 mil. lei (3,79%), 

Dumbrăviţa cu 382,37 mil. lei (2,56%), 

Satulung cu 171,35 mil. lei (1,15%), Mireşu 

Mare cu 115,34 mil. lei (0,77%), Cicârlău cu 

97,73 mil.lei (0,65%). 

Profitul brut realizat de firme în profil 

teritorial se prezintă astfel: 

- în zona urbană s-au realizat 901,33 mil. 

lei (78,35%) din profitul total realizat în 

judeţ, din care municipiul Baia Mare deţine 

645,55 mil. lei (56,12%) din profitul realizat 

la nivelul judeţului. Urmează municipiul 

Sighetu Marmaţiei care deţine 5,59%. 

Restul oraşelor  – 11 la număr – deţin 

împreună 16,65%, din care se clasează pe 

primele poziţii Borşa cu 5,03%, Târgu Lăpuş 

cu 3,08% şi Tăuţii-Măgherăuş cu 2,49%. 

- în zonă rurală profitul brut realizat pe 

total judeţ a fost de 248,99 mil. lei - 21,65% 

(faţă de 209,02 mil. de lei în 2015). Firmele 

din comuna Fărcaşa au realizat 66,50 mil. lei 

- 5,78% din profitul total al judeţului (faţă de 

41,93 mil. de lei în 2015), din comuna 

Dumbrăviţa au realizat 50,04 mil. lei - 4,35% 

(faţă de 40,05 mil. de lei în 2015), cele din 

comuna Recea 27,44 mil. lei - 2,39% (faţă de 

22,70 mil. de lei în 2015)şi cele din Cicârlău 

6,46 mil. lei (0,56%). 

Pierderile brute:  

- zona urbană au fost de 168,01 mil. lei 

(83,44%), din care municipiul Baia Mare 

deţine 128,45 mil. lei (63,79%) din 

pierderile înregistrate la nivelul judeţului. 

Celelalte unităţi urbane înregistrează 

diferenţa de 39,56 mil. de lei, din care 6,13 

mil. lei (3,04%) municipiul Sighetu 

Marmaţiei;  

- zona rurală au fost de 16,56% din 

totalul înregistrat la nivelul judeţului (faţă 

de 13,20%  în 2015).  

Numărul salariaţilor raportaţi şi 

localizaţi:  

- în zona urbană a fost de 63.365 

salariaţi, reprezentând 82,63% din totalul 

salariaţilor înregistraţi în bilanţurile firmelor 

din judeţ. În municipiul Baia Mare numărul 

de salariaţi a fost de 42.500, respectiv 

55,42% din totalul judeţului. În municipiul 

Sighetu Marmaţiei au fost raportaţi în 

bilanţurile pe anul 2016 un număr de 7.053 

salariaţi (9,20%). În cele 11 oraşe numărul 

de salariaţi a fost de 13.812, adică 18,01% 

din angajaţii din judeţ. Oraşe care au avut o 

reprezentare mai semnificativă a numărului 

de salariaţi sunt: Borşa cu 3,30%, Târgu 

Lăpuş cu 3,13% Baia Sprie cu 2,98%, şi 

Vişeu de Sus cu 2,68%.  

- în zona rurală au lucrat 13.324 salariaţi 

(17,37%) din totalul judeţului. Au fost 

localităţi comunale care au avut salariaţi 

angajaţi în firmele din comună cu mult 

peste unele oraşe. În comuna Fărcaşa 

2.461 salariaţi (3,21%) lucrau în cele 68 de 

firme; în comuna Recea, în cele 261 de 

firme au lucrat 2.079 salariaţi (2,71%); în 

comuna Dumbrăviţa au lucrat 1.306 

angajaţi (1,70%) în 68 de firme, în Cicârlău 

662 angajaţi (0,86%),  în 84 firme în 

Moisei, în cele 159 de firme, au lucrat 497 

salariaţi (0,65%), iar comuna Satulung, în 

cele 94 de firme, au lucrat 571 salariaţi 

(0,74%).  

Productivitatea muncii: 

- în zona urbană a fost de 180,88 mii lei/

salariat;  

- în zona rurală de 262,78 mii lei/salariat. 

 

Concluzii 

 

Anul 2016 „s-a materializat” faţă de 

2015 prin următoarele: 

- numărul firmelor cu bilanţ depus a 

scăzut cu 226 (1,85%); 

- cifra de afaceri a crescut cu 1.069,68 

mil. lei (7,69%); 

- profitul la nivelul judeţului a crescut cu 

144,35 mil. lei (14,35%); 

- pierderile au scăzut cu 84,46 mil. lei 

(29,54%); 

- variaţia numărului de salariaţi este de 

0,81% în plus faţă de 2015 (622 salariaţi); 

- productivitatea muncii a crescut de la 

182,65 mii lei/ salariat la  195,11 mii lei/ 

salariat. 

Evoluţia indicatorilor pe domenii de 

activitate se prezintă astfel: 

- a crescut numărul de firme în cercetare 

cu 3 (1,24%),  în agricultură cu 1 (0,23%) şi 

în turism cu 11 (1,41%), la celelalte domenii 

înregistrându-se o scădere a numărului de 

firme.  

- Faţă de 2015 cifra de afaceri a crescut 

după cum urmează: în cercetare, dezvoltare 

şi high-tech cu 7,79 mil. lei (6,14%), în 

industrie cu 721,9 mil.lei (10,65%), 

agricultură, pescuit, piscicultură cu 2,94 mil. 

lei (0,96%), în servicii cu 229,41 mil. lei 

(21,70%), în transporturi cu 60,78 mil. lei 

(5,03%), în comerţ cu 116,15 mil.lei (2,84%) 

şi în turism cu 23,76 mil. lei (10,65%), 

singurul domeniul la care cifra de afaceri a 

scăzut  fiind construcţii cu 93,07 mil. lei 

(7,81%); 

- Faţă de 2013, profitul brut a crescut în: 

industrie cu 107,57 mil.lei (23,04%), 

agricultură, pescuit, piscicultură cu 0,65 mil. 

lei (2,82%), construcţii cu 7,14 mil.lei 

(4,87%), servicii cu 62,39 mil.lei (32,48%) şi 

în turism 3,56 mil. lei (17,10%).  Scăderea 

profitului s-a înregistrat în cercetare, 

dezvoltare şi high-tech cu 2,03 mil. lei 

(10,38%), transporturi cu 7,82 mil.lei 

(11,24%) şi comerţ cu 27,10 mil. lei 

(12,79%).  

- Pierderile brute în 2016 raportate la cele 

din 2015 au fost mai mari în: cercetare, 

dezvoltare şi high-tech cu 0,53 mil.lei 

(31,68%), construcţii cu 6,9 mil.lei (20,43%),  

transporturi cu 1,89 mil. lei (12,03%) şi în 

turism cu 1,47 mil. lei (13,51%). În celelalte 

domenii pierderile au scăzut după cum 

urmează: industrie cu 46,22 mil. lei 

(35,95%), agricultură, pescuit, piscicultură 

cu 0,44 mil.lei (5,45%), servicii cu 19,69 

mil.lei (88,50%), comerţ cu 28,89 mil. lei 

(94%);  

- Numărul de salariaţi a crescut în: 

industrie cu 440 (1,22%), agricultura, 

pescuit, piscicultura cu 53 (3,71%), 

construcţii cu 36 (0,41%), servicii cu 571 

(6,41%), transporturi cu 81 (1,51%) şi în 

turism cu 231 (7,28%). Faţă de 2015 

numărul de salariaţi a scăzut în domeniile: 

cercetare, dezvoltare şi high-tech cu 18 

(2,32%) şi în comerţ cu 772 (6,33%);  

Continuare în pag. a 4-a 
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- Productivitatea muncii a crescut în 

domeniile în : cercetare, dezvoltare şi high-

tech cu 13.55 mii lei/ salariat (8.27%), 

industrie cu 18,00 mii lei/ salariat (9,55%), 

servicii cu 19,39 mii lei/ salariat (16,35%), 

transporturi cu 8,04 mii lei/ salariat (3,58%), 

comerţ cu 28,87 mii lei/ salariat (8,63%) şi 

turism cu 2,56 mii lei/ salariat (3,65%). Au 

cunoscut scăderi ale productivităţii muncii 

domeniile: agricultura, pescuit, piscicultură 

cu 6,05 mii lei/ salariat (2,85%) şi construcţii 

cu 11,07 mii lei/ salariat (8,25%).  

 

Propuneri  

 

O primă concluzie este aceea că zona 

municipiului Baia Mare este cea mai 

dezvoltată zonă din judeţ, din punct de 

vedere economic. De asemenea, din datele 

prelucrate, se desprinde viitoarea 

posibilitate de formare a unei zone 

metropolitane a municipiului Baia Mare, 

care să cuprindă oraşele: Baia Sprie, Tăuţii-

Măgherăuş şi comunele Recea, Satu Nou de 

Jos, Coltău. 

Zona Maramureşului istoric rămâne în 

continuare o problemă în dezvoltarea 

economică şi socială, care trebuie să devină 

preocuparea nr. 1 a parlamentarilor şi 

consilierilor locali şi judeţeni de introducere 

a acesteia în circuitul economiei judeţului. 

Aceştia, împreună cu ONG, organizaţiile 

patronale şi profesionale şi cu CCI trebuie să 

evidenţieze şi să analizeze resursele umane, 

materiale şi naturale de care dispune zona, 

cum sunt:  

- populaţia, cu un trecut istoric al 

meseriilor tradiţionale consolidate – 

agricultură montană (zootehnie, pomicultură), 

extragerea şi prelucrarea materialelor de 

construcţii, prelucrarea lemnului, extragerea 

şi prelucrarea sării, apicultura; 

- resursele naturale: minereuri, minerale şi 

roci utile – din care reţinem, în afară celor 

de metale preţioase şi neferoase, rocile utile 

(marmură, tuf vulcanic, zeolite, travertin), 

ape minerale, rezerve forestiere, potenţial 

energetic eolian şi hidroenergetic pe râurile 

superioare, locaţii balneoclimaterice şi de 

tratament în special saline, turism pentru 

sporturile de iarnă şi de vară, turism 

ecumenic, turism pentru sărbători şi 

obiceiuri tradiţionale, organizarea de 

evenimente şi excursii cinegetice, inclusiv 

acţiuni vânătoreşti şi multe alte activităţi. 

Pentru judeţul Maramureş este nevoie de 

o strategie de dezvoltare şi creştere 

economică pe termen mediu şi lung, prin 

folosirea eficientă a resurselor locale şi 

regionale de care dispune zona şi, care cu 

toate insistenţele noastre repetate, nu au 

avut ecou în rândul edililor la nivel de judeţ 

şi localităţi. Considerăm că sectoarele: 

agricultura, turismul, industria lemnului, 

alimentară, industria produselor eco şi bio, 

se pretează în cazul unor forme rapide  de 

înfiinţare a unor activitate de tip industrial, 

de servicii, comerţ ş.a., cu costuri modeste 

în întreprinderile individuale şi familiare 

existente şi dispersate în toate localităţile 

judeţului, care nu sunt evidenţiate în 

activităţile economice ale localităţilor 

maramureşene.   

Avem, de asemenea, nevoie de 

organizarea de forme asociative patronale 

sau profesionale puternice din punct de 

vedere al forţei economice şi financiare, la 

nivel zonal sau judeţean care să asigure o 

dezvoltare puternică care să reziste 

concurenţei marilor companii străine care 

sunt sprijinite şi ajutate de statul român şi 

de firmele mamă. La ora actuală, a 

globalizării economiei, avem nevoie de 

asociaţii puternice pe domenii de activitate, 

zonale, cu o infrastructură consolidată,  care 

poate să asigure dezvoltarea şi creşterea 

economică a judeţului în condiţii de 

concurenţă sau de criză. Această formă 

organizaţională trebuie să asigure şi locuri 

de muncă în judeţ şi va atrage revenirea în 

ţară a celor care au emigrat în afara ţării şi 

care de fapt a reprezentat forţa de muncă 

cea mai activă a Maramureşului, calificată şi 

care asigura nu numai creşterea economiei, 

dar şi creşterea populaţiei.  

Există Microregiunile de dezvoltare 

economico-socială, constituite şi organizate, 

încă din anii 2001-2003, pe principiul istoric 

teritorial al „Ţărilor” şi anume: Ţara 

Lăpuşului,  Ţara Chioarului,  Ţara 

Maramureşului, Ţara Codrului, care au un 

specific aparte în manifestarea locuitorilor 

lor şi care pot fi nuclee de pornire a unei 

economii locale specifice, în care să fie 

cuprinsă şi UAT, incluzând consiliile şi 

primăriile locale coponente ale acestor 

„Ţări”.    

Maramureşul are nevoie, pe termen mediu 

şi lung de un proiect de dezvoltare 

economică şi socială, creând pentru aceasta 

centre microregionale, în care să se 

înfiinţeze colectivele de lucru multi şi 

pluridisciplinare, la care, Camera de Comerţ 

şi Industrie Maramureş prin specialiştii săi 

poate să se implice şi să sprijine cu 

expertiza lor şi cu mai multe informaţii care 

pot fi localizate la nivel de localitate, 

microregiune sau zonă geografică inclusiv la 

nivel de sat. Confirmăm încă o dată 

utilitatea noastră în dezvoltarea economică 

şi socială a judeţului dar şi necesitatea 

încheierii de parteneriate cu organele 

executive şi legislative din administraţiile 

locală şi judeţeană, pentru folosirea ofertei 

noastre, pe care o oferim dezinteresat, şi 

echidistant mediului politic şi de afaceri 

maramureşean. 

CCI Maramureş îşi oferă contribuţia  şi 

sprijinul, ca interfaţă între mediul de afaceri 

şi mediul politic – administrativ local şi 

judeţean, prin aducerea oamenilor de afaceri 

la locurile de întâlnire cu administraţia locală, 

judeţeană, cu instituţiile deconcentrate ale 

guvernului în teritoriu, cu parlamentari, cu 

miniştri şi personal din executivul ţării, 

indiferent de culoarea lor politică inclusiv cu 

ambasadorii şi reprezentanţii ambasadelor 

române sau străine sau cu oamenii de afaceri 

străini pe care îi atragem pe meleagurile 

maramureşene. Toţi aceşti colaboratori şi 

parteneri vor putea să beneficieze de 

informaţii clare şi pertinente, complete şi într-

un timp rezonabil, pe baza expertizei şi a 

bazei de date de care dispunem dar şi a 

seriozităţii cu care tratăm cererile şi dorinţele 

celor care apelează la serviciile noastre. 

Camerele de Comerţ şi Industrie sunt 

instituţii cu un istoric de secole în lume şi în 

România, de peste un secol şi jumătate. În 

ţinuturile maramureşene numai de 25 de ani, 

înfiinţată din iniţiativa oamenilor de afaceri 

şi a societăţii civile, ca o necesitate de 

apărare a intereselor membrilor săi şi a 

oamenilor de afaceri, a comunităţii de 

afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu 

organismele din ţară şi din străinătate, 

pentru dezvoltarea unei economii reale şi 

sănătoase în judeţ. 

Instituţia noastră, prin lege, este o 

organizaţie neguvernamentală, autonomă, 

apolitică, fără scop patrimonial, care nu este 

bugetată de către stat, astfel încât, ea este 

printre puţinele ONG care manifestă o 

independenţă faţă de schimbările mediului 

politic şi care este o portavoce a unor 

nemulţumiri, insatisfacţii sau încălcări 

legislative, cu consecinţe şi urmări grave 

asupra mediului de afaceri sănătos şi în mod 

special în apărarea IMM, victime ale unor 

legi prohibite pentru ele, precum şi a unor 

atitudini antieconomice şi restrictive 

dezvoltării locale şi regionale pe criterii 

politice cu efecte negative în lumea 

afacerilor şi a concurenţei loiale.  

Starea economică şi socială a judeţului 

Maramureş în anul 2016 - Comentarii  
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În perioada 26-28.01.2018 la Sala Polivalentă a CCI Maramureş s-a 

desfăşurat o nouă serie de curs de pregătire teoretică în vederea 

reautorizării/autorizării electricienilor. Cursul este autorizat de către 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). 

La modul general obiectivul acestui tip de curs este de a completa şi 

actualiza cunoştinţele de specialitate, a cunoştinţelor în domeniul 

legislativ, a regulamentelor şi a normativelor specifice şi se adresează 

electricienilor care îşi propun să-şi prelungească legitimaţia de 

electrician autorizat ANRE sau să susţină examenul de autorizare.  

Programa cursului a respectat 

tematica şi bibliografia pentru 

examenu l  de  auto r i za re/

reautorizare a electricienilor, în 

conformitate cu art. 37, din 

Regulamentului pentru autorizarea 

electricienilor, verificatorilor de 

proiecte şi a experţilor tehnici de 

calitate şi extrajudiciari în 

domeniul instalaţiilor electrice, 

Curs de pregătire teoretică în vederea reautorizării/ autorizării 

electricienilor (gradul I, II şi III) 

aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 11 din 13 martie 2013, 

respectiv art 16 din Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, 

verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi 

extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, aprobat prin Ordinul 

preşedintelui ANRE nr. 116 din 20 decembrie 2016.  

Cursul a fost susţinut de formatori, specialişti în domeniu, avizaţi 

de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. 

Au participat la curs 23 persoane, din cadrul a 8 firme - INTRACOM SA; 

2000 BAZIL ELECTRICS SRL; CEPRONEF ENERGO INVEST SRL; 

ELECTROTREND SRL; ELECTRIK 

SERVICE CONSTRUCT SRL; COMP SGS 

ELECTROGRUP SRL; ELMUN SRL şi 

FLOMARTEO INSTAL SRL-D - dar şi 

persoane fizice, electricieni, care 

do res c  să - ş i  p re lungeas că 

legi t imaţia  de e lect ri c ian 

autorizat ANRE. La finalul cursului 

absolvenţii au primit un certificat 

de absolvire.  

Firmele vor fi păsuite de la plata unor amenzi cuprinse în 70 de prevederi din diferite legi şi aplicate de ANAF, Inspecţia Muncii, 

Protecţia Consumatorului şi alte organe de control ale statului, conform listei finale a contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii 

prevenirii 

Lista contravenţiilor acoperite de prevenţie este inclusă în Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţii lor care 

intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere şi a fost publicată Monitorul Oficial nr. 

0107 din 2018. Hotărârea se aplică de la momentul apariţiei sale, chiar dacă Legea prevenirii a intrat în vigoare la data de 17 ianuarie 

2018. 

Prevenirea face referire la faptul că firmele vor fi iertate la prima abatere, o dată la trei ani, pentru anumite fapte de natură 

contravenţională. Acestea vor avea o perioadă determinată pentru a-şi îndrepta greşelile, iar dacă se vor conforma, vor scăpa de 

amenzi. 

Iniţial, Legea nr. 270/2017 conţinea, în forma sa de proiect, o listă cu numeroase amenzi pentru care urma să se aplice prevenirea. 

Însă parlamentarii au decis s-o scoată şi să lase Guvernul s-o stabilească prin hotărâre, ca să fie mai uşor de actualizat pe viitor. 

Firmele pot fi păsuite de la plata unor amenzi 

Curs intensiv de “EXCEL” 
În 17 ianuarie 2018, Camera de 

Comerţ şi Industrie Maramureş a 

organizat la cerere, un curs intensiv 

de „EXCEL” pentru un grup de 6 

angajaţi ai PIATRA ȘI NISIP SRL.  

Cursul a for organizat la Complex 

Hotelier Turist Șuior în cadrul unui 

team building al societății. În cadrul 

cursului au fost folosite materiale 

didactice de actualitate şi alte 

mijloace necesare bunei desfăşurări a 

activităţilor teoretice cât şi a celor 

practice. Programul a fost susţinut 

de către un formator cu o 

spec ia l i zare corespunzătoare 

programei de pregătire şi cu o 

pregătire pedagogică specif ică 

formării profesionale a adulţilor. 

La finalul cursului toţi participanţii 

au primit certificate de participare 

emise de către Camera de Comerţ şi 

Industrie Maramureş . 
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Acte normative publicate 

în Monitorul Oficial 

Lege nr. 276 din 28 Decembrie 2017 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

(MO nr. 0003 din 2018) 

Lege nr. 2 din 03 Ianuarie 2018 bugetului 

de stat pe anul 2018. (MO nr. 0004 din 2018) 

Lege nr. 3 din 03 Ianuarie 2018 bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2018. 

(MO nr. 0005 din 2018) 

Ordin nr. 4142 din 28 Decembrie 2017 

pentru modificarea Ordinului preşedintelui 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 

3.626/2016 privind stabilirea listei 

jurisdicţiilor raportoare, cu care România va 

colabora în baza Acordului multilateral al 

autorităţilor competente pentru schimb 

automat de informaţii privind conturile 

financiare, a listei instituţiilor financiare 

nonraportoare şi a listei conturilor excluse, 

prevăzute în instrumentele juridice de drept 

internaţional la care România s-a angajat din 

perspectiva schimbului automat de informaţii 

financiare. (MO nr. 0008 din 2018) 

Lege nr. 277 din 28 Decembrie 2017 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

26/2017 pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de 

comercializare a pachetelor de servicii 

turistice. (MO nr. 0008 din 2018) 

Ordin nr. 3254 din 19 Decembrie 2017 

privind Registrul de evidenţă fiscală pentru 

persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului 

IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

(MO nr. 0010 din 2018) 

Hotărâre nr. 962 din 28 Decembrie 2017 

privind aprobarea tarifului pentru unele 

operaţiuni efectuate de Oficiul Naţional al 

Registrului Comerţului şi oficiile registrului 

comerţului de pe lângă tribunal. (MO nr. 

0010 din 2018) 

Ordin nr. 2824 din 08 Decembrie 2017 

pentru stabilirea personalului împuternicit să 

constate contravenţii şi să aplice amenzile 

prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului  nr .  189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, 

precum şi pentru aprobarea modelului 

legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a 

modelului procesului-verbal de constatare şi 

sancţionare a contravenţiilor. (MO nr. 

0011 din 2018) 

Hotărâre nr. 949 din 28 Decembrie 2017 

privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea 

sistemelor moderne de plată. (MO nr. 

0011 din 2018) 

Hotărâre nr. 942 din 20 Decembrie 2017 

privind aprobarea Planului naţional de 

gestionare a deşeurilor.  (MO nr. 

0011 din 2018) 

Ordin nr. 4160 din 28 Decembrie 2017 

privind modificarea şi completarea Ordinului 

preşedintelui Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru 

aprobarea modelului şi conţinutului 

formularelor 101 „Declaraţie privind 

impozitul pe profit“ şi 120 „Decont privind 

accizele“.(MO nr. 0014 din 2018) 

Hotărâre nr. 959 din 28 Decembrie 2017 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

136/2016 privind aprobarea normelor 

metodologice pentru determinarea costului 

standard per elev/preşcolar şi stabilirea 

finanţării de bază de la bugetul de stat, din 

sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, 

pe baza costului standard per elev/preşcolar, 

pentru toţi preşcolarii şi elevii din 

învăţământul general obligatoriu particular şi 

confesional acreditat, precum şi pentru cei din 

învăţământul profesional şi liceal acreditat, 

particular şi confessional. (MO nr. 

0014 din 2018) 

Lege nr. 9 din 05 Ianuarie 2018 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 

privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 

Avocatul Poporului. (MO nr. 0017 din 2018) 

Lege nr. 11 din 05 Ianuarie 2018 privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2017 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020. 

(MO nr. 0022 din 2018) 

Ordin nr. 3259 din 20 Decembrie 2017 

pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, 

Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 

instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate 

prin Ordinul ministrului finanţelor publice 

nr. 1.917/2005. (MO nr. 0024 din 2018) 

Ordin nr. 1170 din 27 Decembrie 2017 

privind nivelul ratei de actualizare pentru 

anul 2018 aferente contractelor de achiziţie 

publică. (MO nr. 0024 din 2018) 

Hotărâre privind modalitatea de 

subvenţionare de către stat a costurilor pentru 

elevii care frecventează învăţământul 

professional. (MO nr. 0024 din 2018) 

Decizie nr. 1098 din 15 Decembrie 2017 

pentru modificarea şi completarea Deciziei 

preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 

nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura de 

desemnare a furnizorilor de serviciu 

universal în domeniul serviciilor poştale. 

(MO nr. 0025 din 2018) 

Hotărâre pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 

717/2009 privind aprobarea normelor de 

implementare a programului „Prima casă“.

(MO nr. 0033 din 2018) 

Lege nr. 18 din 12 Ianuarie 2018 pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 43/2017 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea agenţiilor 

pentru întreprinderi mici şi mijlocii, 

atragere de investiţii şi promovare a 

exportului. (MO nr. 0035 din 2018) 

Lege nr. 24 din 15 Ianuarie 2018 pentru 

modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 

411/2004 privind fondurile de pensii 

administrate privat şi a art. 90 alin. (3) din 

Legea nr. 204/2006 privind pensiile 

facultative. (MO nr. 0041 din 2018) 

Lege nr. 21 din 15 Ianuarie 2018 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, 

constatarea şi sancţionarea neregulilor 

apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor 

europene şi/sau a fondurilor publice 

naţionale aferente acestora. (MO nr. 0041 

din 2018) 

Lege nr. 19 din 12 Ianuarie 2018 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 17/2000 privind 

asistenţa socială a persoanelor vârstnice. 

(MO nr. 0044 din 2018) 

Ordin nr. 3132 din 29 Noiembrie 2017 

pentru modificarea Ordinului ministrului 

finanţelor publice şi al ministrului 

agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 

1.155/868/2016 privind aplicarea cotei 

reduse de TVA de 9% pentru livrarea de 

îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în 

agricultură, seminţe şi alte produse agricole 

destinate însămânţării sau plantării, 

precum şi pentru prestările de servicii de 

tipul celor specifice utilizate în sectorul 

agricol. (MO nr. 0049 din 2018) 

Lege nr. 30 din 15 Ianuarie 2018 pentru 

completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 

privind Codul de procedură fiscal. (MO nr. 

0049 din 2018) 

Lege nr. 28 din 15 Ianuarie 2018 pentru 

completarea Legii nr. 307/2006 privind 

apărarea împotriva incendiilor. (MO nr. 

0049 din 2018) 

Lege nr. 27 din 15 Ianuarie 2018 pentru 

aprobarea Programului geologic la nivel 

national. (MO nr. 0049 din 2018) 

Ordin nr. 10 din 15 Ianuarie 2018 

Continuare în pag. a 10-a 



HERMES CONTACT 10  

C.C.I. Maramureş - Busola dumneavoastră în afaceri ! 

Acte normative publicate în 

Monitorul Oficial 

pentru aprobarea Procedurii de recunoaştere a operatorilor economici 

care desfăşoară activităţi privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr 

şi/sau din rafinarea zahărului brut din trestie. (MO nr. 0050 din 2018) 

Lege nr. 14 din 12 Ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate 

ale cetăţenilor români. (MO nr. 0050 din 2018) 

Lege nr. 20 din 15 Ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 

sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru 

modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea 

posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a 

frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de 

mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa 

alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie 

la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale 

animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare 

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi 

hranei pentru animale provenite din ţări terţe. (MO nr. 0051 din 2018) 

Ordin nr. 3337 din 29 Decembrie 2017 privind încadrarea în 

activitatea de creare de programe pentru calculator. (MO nr. 0052 din 

2018) 

Lege nr. 29 din 15 Ianuarie 2018 privind anularea unor obligaţii 

fiscal. (MO nr. 0052 din 2018) 

Lege nr. 35 din 17 Ianuarie 2018 pentru completarea art. III din 

Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii 

de îmbunătăţiri funciare. (MO nr. 0055 din 2018) 

Ordin nr. 3 din 10 Ianuarie 2018 pentru aprobarea Ghidului 

beneficiarului – 2018.( Emitent: Ministerul pentru Românii de 

Pretutindeni)- (MO nr. 0057 din 2018) 

Ordin nr. 1667 din 27 Decembrie 2017 privind aprobarea începerii 

lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare 

cadastrale, în 32 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul 

Maramureş(MO nr. 0057 din 2018) 

Ordin nr. 2515 din 29 Decembrie 2017 pentru publicarea 

Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2383 (2017). (MO nr. 0059 

din 2018) 

Ordin nr. 7325 din 29 Decembrie 2017 pentru aprobarea 

Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol 

pentru perioada 2015-2019. (MO nr. 0062 din 2018) 

Ordin nr. 2324 din 27 Decembrie 2017 privind intrarea în vigoare 

a unor tratate internaţionale. (MO nr. 0064 din 2018) 

Ordin nr. 2323 din 27 Decembrie 2017 privind ieşirea din vigoare 

a unor tratate internaţionale. (MO nr. 0064 din 2018) 

Ordin nr. 470 din 11 Ianuarie 2018 privind principalele aspecte 

legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a 

raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile 

teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor reglementări contabile. (MO nr. 0066 

din 2018) 

Lege nr. 37 din 19 Ianuarie 2018 privind promovarea 

transportului ecologic. (MO nr. 0067 din 2018) 

Ordin nr. 2042 din 28 Decembrie 2017 privind aprobarea Planului 

sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii şi Justiţiei 

Sociale pentru perioada 2018-2020. (MO nr. 0073 din 2018) 

Ordin nr. 489 din 08 Ianuarie 2018 pentru aprobarea modelului 

contractului de asigurare socială şi al actului adiţional la acesta, 

utilizate în sistemul public de pensii. (MO nr. 0077 din 2018) 

Ordin nr. 187 din 22 Ianuarie 2018 pentru aprobarea Procedurii 

de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale 

bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există 

obligaţia de declarare. (MO nr. 0080 din 2018) 

Ordin nr. 146 din 18 Ianuarie 2018 pentru descrierea profilurilor 

prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru 

aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind 

obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice 

fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a 

mesajelor de activare a acestora, structura XML a fişierelor prevăzute la 

art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor 

economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum şi categoriile de URL-uri 

utilizate în schimbul de informaţii cu sistemul informatic naţional de 

supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală. (MO nr. 0087 din 2018) 

Hotărâre nr. 20 din 25 Ianuarie 2018 pentru completarea 

Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de 

autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014. (MO nr. 0088 din 2018) 

Ordin nr. 126 din 17 Ianuarie 2018 privind aprobarea Listei 

cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care 

transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor 

pentru construcţii. (MO nr. 0092 din 2018) 

Ordin nr. 1193 din 29 Ianuarie 2018 privind prospectele de emisiune 

a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip 

benchmark aferente lunii februarie 2018. (MO nr. 0093 din 2018) 

Ordin nr. 1176 din 26 Ianuarie 2018 pentru modificarea şi 

completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile 

publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005. (MO nr. 0093 din 2018) 

Ordonanţă de urgenţă nr. 2 din 31 Ianuarie 2018 pentru 

prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal. (MO nr. 0095 din 2018) 

Ordonanţă de urgenţă nr. 1 din 31 Ianuarie 2018 pentru 

aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei 

publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative. (MO nr. 

0095 din 2018) 
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