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Anul 2018 este un exemplu 

despre cum nu ar trebui iniţiate 

şi promovate măsurile de 

politică fiscală în România.  

Lipsa de predictibilitate este 

îngrijorătoare. Asistăm la o 

avalanşă de modificări fiscale, 

iniţiate de Guvern fără 

consultare, care debalansează 

cadrul economic din ţară. Nu 

poţi schimba regulile în timpul 

jocului, iar dacă Guvernul vrea 

să facă acest lucru, atunci trebuie 

să existe un dialog transparent 

între toţi cei implicaţi. Vrem să 

avem o politică fiscală coerentă". 

Aceste măsuri propuse au 

generat o lipsă de încredere 

unanimă a mediului de afaceri, 

iar în ceea ce priveşte transferul 

contribuţiilor de la angajator la 
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Camera de Comerţ 

şi Industrie Maramureş 

a organizat cea de-a 

X V - a  e d i ţ i e  a 

manifestării ştiinţifice 

şi expoziţionale în 

domeniul medical, 

MaraMedica, specializată în: aparate şi 

instrumentar medical, echipamente şi 

instrumentar stomatologic, diagnostic si 

terapie, echipamente si instrumentar 

chirurgical, echipamente si dotări pentru 

spitale, articole de unică folosinţă, 

medicina de recuperare, ortopedie, 

echipamente şi instrumentar oftalmologic, 

medicamente produse farmaceutice, 

farmacia verde, în perioada 22-24 

februarie 2018, inclusiv, la Centrul de 

Instruire şi Marketing al Camerei de 

Comerţ şi Industrie Maramureş din Baia 

Mare, Aleea Expoziţiei nr. 5. 

Alături noi în organizarea 

acestei manifestăr i 

ştiinţifice şi expoziţionale 

medicale au fost: 

Partener academic: 

U n i v e r s i t a t e a  d e 

Medicină şi Farmacie 

“Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca 

Parteneri instituţionali  

 Colegiul Medicilor Dentişti 

 Colegiul Medicilor Maramureş, 

 Societatea Judeţeană de Medicina 

Familiei, 

 Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare 

 Direcţia de Sănătate Publică 

Maramureş 

 Ordinul Tehnicienilor Dentari din 

România 

Aflată la a XII-a ediţie, expoziţia “Nunta 

de la A la Z” 2018 a fost organizată în 

perioada 16-18 februarie la Centrul de 

Instruire ş i Marketing al Camerei de Comerţ  
ş i Industrie Maramureş  din Aleea Expoziţ iei 

nr 5 . 

Ca şi în ediţiile precedente, viitoarele 

tinere familii însoţite de prieteni au avut 

ocazia de a găsi, într-un spaţiu bine 

organizat şi structurat oferte complete 

pentru evenimentul major al vieţii lor. Dacă 

înainte de apariţia acestui concept mirii 

trebuiau să alerge în numeroase locuri 

pentru a găsi o locaţie, muzica, suportul 

foto-video şi alte servicii necesare unui 

eveniment de calitate, Expoziţia “Nunta de 

la A la Z” reprezintă spaţiul 

unde mirii, naş ii ş i nuntaş ii pot 

găsi cu uş urinţ ă toate 

oportunităţile dorite.  

Ediţia a XII-a a reunit, într-o 

ofertă colectivă, tot ceea ce este 

necesar pentru un eveniment 

memorabil, de la oferte full-

service, care înglobează toate 

activităţile posibile, până la 

servicii individualizate ale unor 

firme de prestigiu din domeniul 

vestimentar, servicii de 

înfrumuseţare, decoraţiuni 

florale, transport la eveniment, cursuri de 

dans, împrumuturi bancare şi chiar 

posibilitatea de a alege destinaţii exotice 

pentru călătoria de nuntă. Un element 

deosebit de plăcut aspectual, dar şi 

gustativ, aşteptat cu mare nerăbdare, îl 

reprezintă oferta generoasă conţ inând 

torturile, prăjiturile şi celelalte produse de 

patiserie, fără de care nici o nuntă nu se 

poate considera reuşită. 

În cadrul expoziţiei  „Nunta de la A la Z” 

expozanţ ii au prezentat: • agenţii full-

service: baloane, invitaţii de nuntă, artificii, 

decoraţiuni pentru nunţi etc. • bijuterii: inele 

de logodnă şi verighete • îmbrăcăminte 
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angajat, acesta nu a cerut modificarea 

şi nici nu a fost consultat în această 

privinţă.  

Suntem ultimul stat din UE la 

colectarea de taxe în general şi de 

TVA în special. Ar trebui găsite 

măsuri de reducere a evaziunii fiscale, 

care să vizeze optimizarea 

infrastructurii IT a ANAF, şi nu 

măsuri de tipul declaraţiilor 094 sau 

394 sau split TVA. Nu în ultimul 

rând, trebuie să reţinem că dacă 

semănăm incertitudine, nu vom 

culege creştere economică sustenabilă. 

Toate măsurile introduse de Guvern 

au fost făcute prin şocuri.  

Aşa au fost făcute majorările de 

salarii din sistemul public, fără studii 

de impact care au provocat apoi alte 

şocuri şi care se resimt şi acum în 

sistemul financiar al ţării, implicit a 

firmelor româneşti.  

Principala greşeală a Guvernului a 

fost să creadă că în România există o 

problemă cu unele salarii prea mici, de 

altfel, reală, dar vrea să le crească ca 

măsură populistă, prin modificări ale 

Codului Fiscal, şi nu prin investiţii 

care să conducă la majorarea 

producţiei şi la stabilitatea creşterii 

economice. Este o logică fundamental 

greşită, contra-productivă.  

În România 43% dintre firmele din 

ţară au capital negativ, aşadar nu au 

cum să susţină majorările salariale, 

impuse de trecerea contribuţiilor de la 

angajator la salariat, pentru ca acestuia 

din urmă să nu îi fie afectat negativ 

venitul net. 

Toţi analişti economici afirmă că, 

deşi ţara noastră traversează, după 

Revoluţie, perioada cu cea mai mare 

creştere economică şi cea mai mică 

rată a şomajului, există un sentiment 

de îngrijorare pentru că România nu 

şi-a atins potenţialul de creştere 

economică stabilă pe termen mediu şi 

lung pe baza unor mecanisme reale şi 

nu a unor prezumţii neprofesionale.  

Putem avea şi 10% creştere 

economică, dacă facem ce trebuie sau 

putem retrăi momentele din 2009-

2010, când a fost de 8% doar pe 

hârtie. Lipsa de predictibilitate este 

distrugătoare pentru orice economie, 

mai ales pentru cea românească, care 

cumulată cu lipsa forţei de muncă, 

conduce la îngrijorare capitală în 

rândul investitorilor. În ultimul timp 

am fost martorii unei avalanşe de noi 

norme legislative. Au fost 11 acte 

normative care au schimbat Codul 

Fiscal în trecut şi continuă şi în 2018.  

Este absolut necesar ca toate părţile 

implicate - Guvernul, parlamentul, 

mediul de afaceri - să îşi rezerve timp 

pentru a face o analiză de impact şi a 

gândi nişte măsuri eficiente care să fie 

aplicate pe termen mediu şi lung. În 

prezent sunt foarte multe elemente 

economico-financiare care seamănă cu 

parametrii pe care economia îi avea, în 

2008, înainte de criză. 

Politica fiscală trebuie să fie parte 

integrantă a unei viziuni economice pe 

termen lung pentru România şi a unei 

abordări strategice pentru a asigura 

creşterea economică, sustenabilitatea 

bugetară şi încrederea în România, ca 

destinaţie de investiţii, având la bază 

un dialog real cu mediul de afaceri. 

Nu sunt motive de grabă şi să 

aruncă pe piaţa financiară o mulţime 

de legi nesustenabile din punct de 

vedere economic. Să nu repetăm 

greşelile din anul 2010, care, pe fondul 

unei crize financiare globale s-a 

transformat într-o criză de sistem în 

România, care şi astăzi îşi arată 

urmările.  

Economia noastră, bazată pe 

creşterea consumului, este extrem de 

vulnerabilă, determinată 60-70% de 

import. Multe alte indicii ne arată că 

trebuie să găsim soluţii specifice 

economiei de piaţă, stabile şi 

sustenabile financiar, pentru a întări 

capacitatea companiilor şi a le spori 

competitivitatea, atât pe plan intern 

cât mai ales într-o economie 

globalizată. În caz contrar, riscăm să 

avem în continuare firme în insolvenţă 

şi, implicit, forţă de muncă care pleacă 

în ţări care le asigură stabilitate şi 

retribuţii corespunzătoare pieţei 

muncii, lăsându-ne fără cel mai 

preţios capital - omul productiv 

economic şi social. 

Transferul contribuţiilor de la 

angajator la angajat şi impozitul pe 

cifra de afaceri sunt măsuri complexe, 

cu un grad mare de predictibilitate 

care tind spre un haos legislativ, 

pentru a fi adoptate prin intermediul 

unor ordonanţe de urgenţă, ocolind 

legislativul care trebuie să oprească 

această suprasolicitare a economiei.  

Mediul de afaceri îşi exprimă 

îngrijorarea cu privire la impactul 

măsurilor de politică fiscală anunţate 

recent de cel de-al doilea ministru de 

finanţe al României din ultimul an, 

atât din punct de vedere al costurilor 

generate la nivelul contribuabililor, 

care schimbă condiţiile în timpul 

desfăşurării jocului, cât şi în ceea ce 

priveşte sustenabilitatea bugetară la 

nivelul ţării. 

Aceste măsuri multiple intervin la 

scurt timp după introducerea mai 

multor modificări de politică fiscală, 

toate în regim de adoptare şi adaptare 

rapidă, ceea ce creează instabilitate şi 

confuzie în mediul de afaceri, 

autohton sau cel străin, dar şi 

instituţiilor statului din sănătate, 

învăţământ şi sociale, prin impactul 

acestora, precum şi prin procedura lor 

de implementare, care nu motivează 

cum se soluţionează efectele negative 

şi soluţiile de salvgardare.  

De reţinut că, atât frecvenţa 

modificărilor fiscale adoptate în regim 

de urgenţă, cât şi impactul financiar şi 

administrativ, îngreunează derularea 

afacerilor în România, între companii, 

între companii şi stat, între instituţiile 

statului şi stat, scăzând încrederea în 

guvernanţa economică şi în economie 

în ansamblu, afectând competitivitatea 

economică a ţării, intern şi 

internaţional şi capacitatea de a atrage 

resurse pentru consolidarea 

sustenabilă a economiei româneşti. 

Este îngrijorător impactul bugetar 

negativ generat de pachetul de măsuri 

fiscale adoptate sau anunţate, de 

aproximativ cinci miliarde de lei în 

anul 2018 şi între trei şi patru miliarde 

în perioada 2019 - 2020, ceea ce poate 

conduce la frânarea unei evoluţii 

sustenabile a economiei, prin 

reducerea fondurilor de dezvoltare şi 

ar pune presiune pe încadrarea în ţinta 

de deficit bugetar de 3% în anii 

următori, asigurând astfel, în ultimii 

ani ai deceniului, intrarea în colaps 
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economic. Să ne amintim începutul 

crizei din anii 2009-2010!  

Noul Guvern trebuie să evite orice 

măsuri care ar putea atrage creşteri 

viitoare de taxe şi impozite, faţă de 

cele aprobate de parlament pentru 

2018 sau scăderea şi/sau reducerea 

finanţării pentru investiţii în 

infrastructură, educaţie, sănătate, 

cercetare, etc. care să susţină 

dezvoltarea ţării noastre la nivelul 

propus de puterea politică.  

Predictibilitatea înseamnă o 

economie bazată pe investiţii. Ne 

dorim creşterea capacităţii 

administrative, dar nu vrem ca 

oamenii din mediul privat să meargă 

la stat doar pentru că acolo sunt salarii 

mai bune. 

În intervenţiile sale la posturile TV 

sau la radio, preşedintele CCIR a spus 

că pentru realizarea tuturor 

obiectivelor stabilite, a programelor 

aprobate de parlament pentru 2018, 

sistemul CCI din România, împreună 

cu mediul de afaceri, sunt dispuse să 

contribuie la studiile de impact, la cele 

demografice şi la strategia pe termen 

mediu şi lung cu specialişti din 

parlament, preşedinţie şi guvern pe un 

orizont 2020-2024. 

Este foarte important ce se va întâmpla în 

următorii zece ani în România, cu 

dezvoltarea economică, pentru că vorbim 

de cele peste 10 milioane de oameni de care 

forţa de muncă din ţară are nevoie, din care 

o bună parte prin aducerea celor plecaţi 

afară.  

Trebuie să facem România un loc 

atractiv atât pentru locuit, cât şi prin 

asigurarea unui loc de muncă stabil şi 

sigur pe termen lung şi nu doar din 

raţiuni economice nesustenabile ale 

unui ciclu politic de 1 sau 2 legislaturi, 

aşa cu o facem de câţiva ani. 

Indicele de percepţie al mediului de 

afaceri, asupra economiei noastre este 

cel mai mic din ultimii trei ani şi nu dă 

siguranţa românului de a rămâne cu 

familia în ţară, doar pe baza unor 

promisiuni politicianiste de campanie 

electorală. 

Mediul de afaceri, împreună cu 

Sistemul cameral, cer o aşezare 

corectă a taxelor, fără excepţii şi 

servicii publice de calitate oferite de 

instituţiile statului, inclusiv ANAF. Se 

cere protecţia organelor abilitate ale 

statului în faţa celor care nu înţeleg să 

respecte legea şi fac evaziune. Nu 

poate exista concurenţă loială cu cei 

care fură TVA şi îşi plătesc la negru 

angajaţii.  

În ceea ce priveşte impozitul pe 

profit, este nevoie de consolidarea 

fiscală a grupurilor de companii 

româneşti pentru a putea avea condiţii 

egale cu investitorii străini care 

consolidează la ei acasă, cu firmele 

mamă sau surori prin reglarea 

veniturilor şi costurilor din punct de 

vedere financiar. Grupurile de 

companii cu capital autohton sunt 

obligate să întocmească dosare cu 

justificarea preţurilor de transfer intra 

grup, să întocmească bilanţul contabil 

consolidat pe grup, dar impozitarea 

profitului se face la nivelul fiecăreia cu 

companiile membre şi nu la nivel de 

grup. În aceste condiţii, grupurile de 

companii cu capital românesc sunt 

obligate la cheltuieli administrative 

inutile, refuzându-li-se minimul 

avantaj al plăţii impozitului la nivelul 

realităţilor reflectate în bilanţul 

consolidat al grupului de firme. 

Astfel, s-ar da posibilitatea şi 

grupurilor cu capital românesc să îşi 

poată organiza mai bine finanţele prin 

reglări în interesul grupului. De aceea, 

depunerea declaraţiei de impozit pe 

profit consolidat pe grup, nu numai că 

permite grupului să recupereze 

pierderea fiscală mai repede, dar ar: 

elimina nevoia pentru grupurile 

româneşti cu privire la întocmirea 

dosarului preţurilor de transfer, care 

este un cost semnificativ pentru 

companiile româneşti şi, un cost 

semnificativ pentru ANAF de a 

verifica degeaba aceste dosare; permite 

ANAF să îşi folosească resursa umană 

de specialitate şi aşa extrem de firavă 

pentru a controla preţurile de transfer 

acolo unde există riscul real de 

erodare a bazei fiscale în România: 

plăţi externe făcute în special către 

state care au cote de impozit reduse 

sau sunt cunoscute că aplică regimuri 

fiscale şi bancare preferenţiale.  

Astfel, noua consolidarea fiscală ar 

putea face ca România să devină un 

loc atractiv regional nu numai pentru 

investitorii străini, dar şi prin cei 

autohtoni.  

Referitor la reducerea TVA ca 

formă de susţinere a consumului, 

mediul de afaceri şi Sistemul cameral 

nu cer reducerea în continuare a cotei 

de TVA ca factor de stimulare a 

creşterii economiei prin consum, 

deoarece consumul creşte oricum, 

datorită volumului mare de lei pe 

piaţa românească. De aceea, nu se 

consideră că este o prioritate să 

apelăm la stimuli fiscali pentru 

creşterea consumului, mai ales că 

jocurile politicilor prociclice sunt de 

dorit a fi evitate, deoarece au o valoare 

temporara.  

Țara are nevoie de bani pentru a 

investi în infrastructură, în educaţie, 

sănătate ş.a., nu pentru a stimula 

consumul din import.  

Pentru aceasta se solicită 

Guvernului: să accelereze 

implementarea sistemelor informatice 

pe care le promite în programul de 

guvernare şi anume prin AMEF, 

recondiţionat şi dezvoltat; să 

introducă sistemul electronic de 

facturare în B2B şi cât mai grabnic 

Fişierul Standard de audit pentru taxe 

- model de raportare care permite 

controlul de la distanţă; să depună 

toate diligenţele pentru modificarea 

Directivei 112 privind TVA în sensul 

permiterii taxării inverse în B2B şi 

implementarea acestei opţiuni imediat 

ce este posibilă pentru a mări viteza de 

plată între furnizori şi beneficiari, 

inclusiv a obligaţiilor către stat.  

Numai prin informatizare, 

modernizare şi trainingul lucrătorilor 

din ANAF şi altor organisme ale 

statului poate fi combătută eficient 

frauda de TVA şi nu prin măsuri 

arbitrare, de imagine, care generează 

extrem de multe victime colaterale, 

măsuri care îngreunează intrarea în 

piaţă a antreprenorilor, datorită 

dificultăţii de obţinere a codurilor de 

TVA şi care generează scoaterea din 

piaţă a unor companii viabile, cu 

angajaţi şi fără datorii, dar numai prin 

anularea codului TVA.  

Revenim la contribuţiile sociale 

obligatorii care sunt mult prea mari 
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pentru unele contracte de muncă sau 

alte activităţi dependente şi 

semnificativ mult mai mici pentru alte 

tipuri de venituri. Discrepanţele au 

crescut în 2017 în loc să se reducă şi se 

vor agrava în 2018 datorită calculării 

salariului brut, ceea ce nu creează 

deloc premise pentru stabilitate şi 

predictibilitate a reglementărilor 

fiscale. Numărul extrem de mic de 

salarii mari declarate se datorează atât 

contribuţiilor sociale mari, cât şi 

mascării salariilor sub alte forme de 

venit. Fenomenul se va accentua în 

perioada următoare ca urmare a 

modificărilor aduse prin OUG 79 atât 

regimului microîntreprinderilor cât şi 

prevederilor cu privire la CAS, CASS 

datorate de PFA/PFI, cât şi a 

Declaraţiei 600 care afectează 

profesiile liberale.  

Trebuie să ţinem cont că CAS şi 

CASS nu sunt impozite, sunt 

contribuţii care implică 

contraprestaţii, contribuţii ce se 

bazează pe solidaritate. Înţelegem că 

nu se pot stabili sume fixe pentru 

aceste asigurări datorită capacităţii de 

plată a angajaţilor cu salarii mici. De 

aceea, e nevoie ca baza de calcul a 

acestor contribuţii să fie eventual 

plafonată. Plafonarea la un nivel cât 

mai jos cu putinţă este necesară nu 

numai pentru a stimula munca 

eficientă şi conformarea voluntară, dar 

este imperativ necesară pentru a 

reduce obligaţiile viitoare ale 

sistemului public de pensii şi a îi 

asigura supravieţuirea, mai ales că se 

apropie ieşirea la pensie a persoanelor 

născute în perioada 1967 - 1970.  

Pentru aceasta se propun 

următoarele soluţii: reintroducerea 

plafonării bazei de calcul a CAS şi 

CASS pentru toate tipurile de venit; 

păstrarea sistemul de plată a 

impozitelor şi contribuţiilor cu 

reţinere la sursă; eliminarea 

excepţiilor. Excepţiile sunt totdeauna 

privilegii ale unor cetăţeni pentru care 

trebuie să plătească ceilalţi cetăţeni! 

Acest lucru duce inclusiv la dezbinare, 

ori noi avem nevoie să întărim 

coeziunea naţiunii; se impune sarcina 

fiscală totală să fie aşezată în funcţie 

de nivelul salariului brut şi nu de cum 

îl câştigăm. Obligaţiile fiscale trebuie 

să fie aceleaşi pentru toţi rezidenţii în 

România, indiferent de modul în care 

acestea sunt obţinute. Numai aşa 

sarcina fiscală poate fi rezonabilă 

pentru toţi. 

 

N.B. Deocamdată punct! Aşteptăm 

să se stabilizeze dorinţa guvernului 

de a da OUG săptămânal/ lunar cu 

scopul de a corecta unele prevederi 

legale din Codul fiscal şi Legea 

salarizării, Parlamentul să clarifice 

când şi cum se modifică salariile în 

domeniul bugetar de stat şi în 

sistemul extrabugetar şi care sunt 

relaţiile şi obligaţiile statului în 

stabilirea nivelului de salarizare în 

cele două sectoare de activitate a 

economiei.  

ocazionată de eveniment: rochii de 

mireasă, costume de mire şi 

accesorii • fotografii, filmări, 

sonorizări • florării: buchete de 

mireasă şi decoraţiuni specifice • 

cofetării şi laboratoare de 

specialitate: torturi şi prăjituri • 

unităţi de alimentaţie publică 

specializate în organizarea de 

nunţi • cosmetice şi saloane de 

înfrumuseţare: coafură, machiaj, 

cosmetică, întreţinere corporală • 

agenţii de turism: oferte turistice 

pentru petrecerea lunii de miere • bănci - credite • cursuri de 

dansuri • cadouri pentru nuntă • publicaţii de specialitate. 

Lista expozanţilor  

 AAD Mara Consulting SRL - Maramureş  - candy bar 

 Aralia Decor SRL D - Maramureş  - amenajări nunţ i 
 Ax Perpetuum Impex SRL - Cluj - invitaţ ii, sticle, pungi nuntă 

 Birle Diana Cristian II - Maramureş  - florărie, aranjamente 

florale, amenajări nunţ i  
 Breban Mircea - Maramureş  - Muzica Live - foto-video 

 Capodopera SRL - Maramureş  - Rochii mireasa, invitaţ ii, sticle, 

pungi nuntă, gheaţ ă carbonică, lumini ambientale, artificii, schelă 

lumini, follow spot 

 Cards Distribution SRL - Cluj - Invitaţ ii de nunta Rochii de 

mireasă din Austria. 

 Complex Mara SA - Maramureş  - restaurant 

 Creativ Omatic SRL D  - Maramureş  - 

imagistica studio 

 Enetha SRL - Cluj - marturii, invitaţ ii nuntă, 

etichete meniuri 

 George SRL - Maramureş  - Oglinda Magica - 

studio foto 

 GUZ SRL - Maramureş  - Rochii de 

mireasa 

 Hasid SRL - Maramureş  - rochii 

de mireasă, accesorii  ş i mărturii 

 HORTEK Line - Event Line - 

Maramureş  - amenajări nunţ i 
 II Istrat Gabriela - Maramureş  - 

rochii de mireasa 

 Marc Cozmuta Magura SRL - 

Maramureş  -  

 Nort Exclusive SRL - Maramures - 

Laborator cofetărie 

 Paradise Kiss Beauty SRL - 

Maramures - Make-up Artist & 

Hairstylist 

 Pensiunea Casa Hotea - 

Maramureş  - pensiune 

 Popan Dorin Sebastian - Maramures - gheaţ ă carbonică ş i 
artificii 

 Racz Bianca Erica II - Satu Mare - rochii de mireasă 

 Refresh Time SRL - Bistriţ a - Muzică saxofon 

 Roman Florica - Maramureş   
 Sandor Alina - Maramureş  - amenajări florale 

 Simone & Alida Fashion SRL - Satu Mare - rochii de mireasa 

 Telsarom WTS - Maramureş  - aranjamente florale 

 The Tulip and Rose Shop SRL - Maramureş  - florărie,  

aranjamente florale, amenajări nunţ i  
 Timeli SRL - Maramureş  - agenţ ie de turism  

 Wfoto Nistor SRL-D - Maramureş  - cabina foto 

 Woman Princess - Maramureş  - rochii de mireasă  

Urmare din pag. 1 



HERMES CONTACT 5  

 Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali din România 

Sponsori  

➢ B.Braun Avitum SRL  

- B.Braun Avitum SRL este furnizorul direct de produse de 

dializă B. Braun pentru spitalele şi clinicile ce oferă astfel de 

servicii. Cu un portofoliu de peste 50 de clienţi constanţi, B. 

Braun Avitum pune la dispoziţia pacienţilor cea mai nouă 

tehnologie germană incorporată în produse precum: filtrele 

xevonta (cu unii dintre cei mai buni parametri de dializă din 

piaţă), opţiunile Adimea pentru aparatele Dialog+ (măsurarea 

"online" a Kt/V şi URR pe orice tip de terapie) sau Nexadia 

(reţea de maşini de dializă ce eficientizează la maxim timpul 

petrecut de medici cu pacienţii lor). 

➢ Synevo România SRL 

- De 20 de ani, Synevo se 

implică activ în acţiuni de 

diagnostic şi prevenţie 

med ic a lă ,  e f e c t uând 

aproximativ 2000 de teste 

de laborator, de rutină şi 

diagnostic avansat, din 

specialităţile hematologie, 

microbiologie, imunologie, 

biochimie, toxicologie, 

citologie & histopatologie şi 

teste de genetică. Este 

prezent în România cu 15 

laboratoare şi peste 78 centre de recoltare, în 31 de oraşe, în 

curând urmând să se deschidă un centru şi la Baia Mare. 

 

La ediţia din 2018, s-au înscris 30 de firme din Arad, Bihor, 

Braşov, Cluj, Constanţa, Iaşi, Maramureş, Timiş şi municipiul 

Bucureşti, care au prezentat noutăţi din domeniul aparaturii şi 

instrumentarului stomatologic, accesorii şi consumabile pentru 

stomatologi, noutăţi în implantologie, aparatură şi instrumentar 

pentru cabinete medicale şi spitale, aparatură specializată 

pentru cardiologie şi imagistică, uniforme medicale, dispozitive 

medicale şi tehnico-medicale. 

În cadrul manifestărilor ştiinţifice organizate de Colegiul 

Medicilor Maramureş au fost prezentate 80 de lucrări realizate 

de profesori, conferenţiari şi lectori din cele mai renumite centre 

universitare din tară cursurile fiind creditate cu 22 credite EMC. 

Pentru prima dată, Societatea Medicilor de Familie Maramureş 

a organizat un simpozion dedicat medicilor de familie, cu tema 

“Medicina de familie încotro?” unde au fost prezenţi peste 100 

de medici de familie discutându-se teme de actualitate privind 

medicina de familie. 

Colegiul Medicilor Dentişti a organizat simpozionului medical 

„Stomatologia actuală - între progres şi evoluţie”, creditat cu 24 

credite EMC.  

Pentru a doua oară, Centrul de Instruire şi Marketing va găzdui 

lucrările Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali din România filiala Maramureş, la care vor 

participa peste 200 de persoane, iar cursurile vor fi creditate cu 

8 credite EPC.  

Urmare din pag. 1 

Totodată, Ordinul Tehnicienilor Dentari vor 

organiza simpozionul “Proteza scheletată şi 

combinată de la A până la Z”, la care sunt 

invitaţi peste 250 de tehnicieni din Maramureş, 

Satu Mare, Sălaj şi Bistriţa, cursul fiind creditat 

cu 20 credite EPC. 

Lista expozantilor: 

• AGER Dent SRL - Bucuresti - produse stomatologice - 

www.agerdent.ro 

• Alereb SRl- Bihor - inituri dentare  

• B.Braun Avitum SRL - Timisoara - furnizorul direct de 

produse de dializă - www.bbraun.ro 

• Best Medic Mag SRL - Baia Mare - aparatura medicala - 

www.medicmag.ro 

• Biostandard2007 SRL - Baia Mare - laborator analize 

medicale - www.biostandard.ro 

• Farmacia Somesan - Baia Mare - Farmacia Somesan - 

www.clinicasomesan.ro 

• Crinel Service SRL - Brasov - produse pentru medicina 

dentara - www.crinel.ro 

• Dental Vladmed V&M SRL - Brasov - unituri dentare 

instrumentar si materiale stomatologice  

• Denti System Arad SRL - 

Arad - implantologie - 

www.dentisystemarad.ro 

• Doctor Tools SRL- Arad - 

inst rumente medicale 

stomatologice  

• Elmed SRL - Baia Mare - 

aparatura medicala si 

s t o m a t o l o g i c a  - 

www.elmedbm.ro 

• Halmadent SRL - Brasov - 

aparatura medicala si 

s t o m a t o l o g i c a  - 

www.haladent.ro 

• Hyllan Pharma SRL - Bucuresti - www.hyllan.eu 

• Kayana SRL - Baia Mare - aparatura si consumabile 

stomatologice - www.aparaturastomatologica.ro 

• Marko Med SRL- Timisoara - scaune speciale pentru 

stomatologi - www.markomed.ro 

• Megagen Dental Implant - Bucuresti - aparatura 

stomatologica si aparatiura medicala - www.megagen.ro 

• Oradentmed SRL - Bihor - instrumentar dentar - 

www.dentech.hu 

• Policlinica Sfanta Maria - Baia Mare - servicii medicale - 

www.policlinicasfantamaria.ro 

• Regenerol SRL - Cluj Napoca - producator creme -  

• Synevo Romania SRL - Bucuresti - laborator analize 

medicale - www.synevo.ro 

• Spotlight SRL - Constanta - stomatologie - 

www.spotlightmed.ro 

• Stodent Trade SRL - Bucuresti - produse stomatologice -  

• TAG Grup SRL - Bucuresti - uniforme medicale - 

www.uniformemedicale.ro 

• Total Med- Brasov - aparatura medicala - www.total-med.ro 

• Ultrasonic SRL - Bucuresti - ecograf stationar, ecograf 

portabil - www.intro.ro 

• Unident Plus- Cluj Napoca - aparatura stomatologica  -  

• Vetro Design SRL- Bucuresti - aparatura stomatologica si 

aparatiura medicala - www.vetro.ro 

• White Dent Plus SRL- Bucuresti - produse stomatologice - 

www.wdent.ro 
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GDPR şi SR EN ISO/IEC 27001:2018  

Începând cu 25.05.2018 trebuie pus în aplicare Regulamentul (UE) 2016/679 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date cunoscut mai mult 

prin prescurtarea GDPR (The General Data Protection Regulation). Noul 

regulament european introduce un set de reguli care cer organizaţiilor să 

implementeze controale pentru a proteja datele cu caracter personal. 

Implementarea standardului SR EN ISO/IEC 27001:2018, Tehnologia informaţiei. 

Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Cerinţe 

va ajuta organizaţiile să poată răspunde acestor cerinţe. 

SR EN ISO/IEC 27001 este un cadru pentru protecţia informaţiilor. Potrivit 

GDPR, datele personale sunt informaţii critice pe care toate organizaţiile 

trebuie să le protejeze. Desigur, există cerinţe UE privind GDPR care nu sunt 

acoperite în mod direct de SR EN ISO/IEC 27001, cum ar fi susţinerea 

drepturilor subiecţilor de date cu caracter personal: dreptul de a fi informaţi, 

dreptul la ştergerea datelor şi transferabilitatea datelor. Dar, dacă 

implementarea standardului SR EN ISO/IEC 27001 identifică datele personale ca 

fiind un element de securitate a informaţiilor, o mare parte a cerinţelor GDPR 

va fi acoperită. 

SR EN ISO/IEC 27001 oferă mijloacele necesare pentru a asigura această 

protecţie. Există multe puncte în care standardul poate ajuta companiile să 

realizeze respectarea acestei reglementări, dintre care cele mai relevante sunt: 

evaluarea riscurilor, conformitatea, gestionarea activelor, confidenţialitatea 

prin proiectare, relaţiile cu furnizorii. SR EN ISO/IEC 27001:2018, Tehnologia 

informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii 

informaţiei. Cerinţe cuprinde cerinţele pentru stabilirea, implementarea, 

întreţinerea şi îmbunătăţirea continuă a unui sistem de management al 

securităţii informaţiei în contextul organizaţiei. 

De asemenea, prezentul standard internaţional include cerinţele pentru 

evaluarea şi tratarea riscurilor de securitate a informaţiei potrivit nevoilor 

organizaţiei. Cerinţele specificate în prezentul standard internaţional sunt 

generice şi sunt destinate a fi aplicate tuturor organizaţiilor, indiferent de tip, 

mărime sau natură. 

Sistemul de management al securităţii informaţiei păstrează 

confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea informaţiilor prin aplicarea 

unui proces de management al riscului şi conferă încredere părţilor interesate 

că riscurile sunt gestionate corespunzător. Un alt standard, publicat de curând 

de ASRO, este SR EN ISO/IEC 27002:2018, Tehnologia informaţiei. Tehnici de 

securitate. Cod de bună practică pentru managementul securităţii informaţiei şi 

furnizează linii directoare pentru standardele de securitate a informaţiei şi 

practicile de management al securităţii informaţiei ale organizaţiei, inclusiv 

alegerea, implementarea şi managementul mijloacelor de control, cu luarea în 

considerare a mediului(iilor) de risc de securitate a informaţiei. 

Există o întreagă familie de standarde internaţionale dedicate 

managementului securităţii informaţiei, familie denumită generic ISO/IEC 

27000, care are rolul de a ajuta organizaţiile să păstreze siguranţa 

informaţiilor. Din această familie de standarde au fost adoptate ca standarde 

române următoarele: 

- SR EN ISO/IEC 27000:2017, Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. 

Sisteme de management al securităţii informaţiei. Privire de ansamblu şi 

vocabular (engleză)  

- SR EN ISO/IEC 27001:2018, Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. 

Sisteme de management al securităţii informaţiei. Cerinţe (română) 

- SR EN ISO/IEC 27002:2018, Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. 

Cod de bună practică pentru managementul securităţii informaţiei (română) 

- SR ISO/CEI 27003:2013, Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. 

Îndrumări privind implementarea unui sistem de management al securităţii 

informaţiei (română) 

- SR ISO/IEC 27004:2016, Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. 

Managementul securităţii informaţiei. Măsurare (română) 

- SR ISO/IEC 27005:2016, Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. 

Managementul riscului de securitate a informaţiei (română) 

- SR ISO/IEC 27006:2016, Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. 

Cerinţe pentru organismele care furnizează servicii de auditare şi certificare a 

sistemelor de management al securităţii informaţiei (engleză) 

- SR ISO/IEC 27007:2016, Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Linii 

directoare pentru auditarea sistemelor de management al securităţii 

informaţiei (română) 

(www.asro.ro) 

Informaţii suplimentare la Centrul Zonal de Informare si Vânzare în 

domeniul standardelor din cadrul CCI Maramureş, 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 MĂRĂŞESCU - 0770-842678.  

“INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI 

SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ”  

În perioada 12 februarie - 05 martie 2018, Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş organizează o nouă serie de curs pentru 

ocupaţia “INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ” (COD COR 325723).  

Cursul este organizat la sediul CCI Maramureş, de luni până joi, şi a fost susţinut de către specialişti în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă, inspectori în cadrul corpului de control al Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureş.  

La curs participă un număr de 15 persoane, din diverse domenii de activitate. 

În următoarea perioadă va fi organizat examenul final al cursului, în urma căruia absolvenţii vor primi certificate de absolvire cu 

recunoaştere naţională şi vor fi capabili: *Să realizeze activităţi de prevenire şi protecţie; *Să realizeze semnalizări de securitate şi/

sau de sănătate la locurile de muncă; *Să instruiască lucrătorii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; *Să informeze lucrătorii 

în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; *Să stabilească mijloacele materiale şi tehnice necesare sănătăţii în muncă; *Să 

prevină accidentele de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale; *Să participe la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate 

temporară de muncă; *Să verifice respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; *Să monitorizeze 

activităţile de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă. 

http://www.asro.ro
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Instruire privind INSUŞIREA NOŢIUNILOR 

FUNDAMENTALE DE IGIENĂ 

Curs INSPECTOR/ REFERENT RESURSE UMANE   

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş în cadrul Academiei de Management pentru IMM a organizat în perioada 14 

- 28 februarie 2018, o nouă serie de curs „Inspector/Referent Resurse Umane”.  

Cursul a fost susţinut de către cu un grup de specialişti cu o experienţă vastă în domeniul resurselor umane şi o pregătire 

pedagogică corespunzătoare formării profesionale a adulţilor. 

La invitaţia Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş au răspuns un număr de 9 persoane care activează în diverse 

domenii de activitate. 

„PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL”  
Având în vedere intrarea în vigoare a Regulamentului General privind 

Protecţia Datelor (RGPD) începând cu data de 25 mai 2018 şi aplicarea 

aceluiaşi set de norme privind protecţia datelor cu caracter personal 

tuturor organizaţiilor care desfăşoară activităţi în UE, oriunde şi-ar avea 

sediul, Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş a organizat în data de 

13 februarie 2018, workshop-ul: 

„Protecţia Datelor cu Caracter 

Personal” conform Regulamentului 

General privind Protecţia Datelor 

(RGPD) - Regulamentul (UE) 2016/679. 

Acest eveniment a fost organizat în 

parteneriat cu Autoritatea Naţională 

de Supraveghere a Prelucrării Datelor 

cu Caracter Personal (ANSPDCP) şi 

susţinut de către dna Oana-Luisa 

D U MI T RU ,  ş e f  b i r o u  r e l a ţ i i 

internaţionale la ANSPDCP - Bucureşti. 

Scopul workshop-ului a fost de a 

înţelege rolul şi impactul major al 

acestor norme asupra oricărei 

organizaţii, având în vedere sancţiunile 

CCI Maramureş, în conformitate cu Ordinul comun al Ministerului 

Sănătăţii nr. 63813 / 03.08.2017 şi al Ministerului Educaţiei Nationale 

nr. 37050 / 09.08.2017 este autorizată să organizeze instruiri 

privind insuşirea noţiunilor fundamentale de IGIENĂ. 

Programele de instruire sunt structurate pe 5 module: 

Modulul 1: Servicii de producţie, depozitare, transport şi comer-

cializare a alimentelor; inclusiv alimentaţie publică şi a colectivităţilor. 

Modulul 2: Servicii de curăţenie în unităţi de asistenţă medicală, 

colectivităţi de copii şi tineri, unităţi de cazare, hoteluri, moteluri, 

cabane etc. 

Modulul 3: Producţia şi distribuţia apei potabile şi producţia apei 

îmbuteliate. 

Modulul 4: Servicii de îngrijire corporală. 

Modulul 5: Servicii tip dezinfecţie, deratizare. 

Lucrătorii din aceste categorii de servicii, cu risc pentru 

sănătatea populaţiei au obligaţia legală a instruirii periodice în 

domeniul noţiunilor fundamentale de igienă conform Ordinului 

Ministerului Sănătăţii nr. 1225 din 24.12.2003. 

Participanţii la programul de instruire susţin la încheierea cursurilor 

un examen de absolvire (pe baza unui chestionar) organizat de 

Direcţia de Sănătate Publică Maramureş şi Camera de Comerţ şi 

Industrie Maramureş. 

Certificatele de absolvire au valabilitatea de 3 ani de la data 

emiterii. 

CCI Maramureş a organizat în 15 februarie 2018 instruirea privind 

însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, Modulul 1 Servicii de 

producţie, depozitare, transport şi comercializare a alimentelor; 

inclusiv alimentaţie publică şi a colectivităţilor. Tematica 

prezentată la acest curs a cuprins următoarele teme principale: 

• Legislaţia comunitară privitoare la siguranţa alimentului 

• Legislaţia românească armonizată cu prevederile UE 

• Amplasarea unităţilor şi asigurarea circuitelor conform normelor 

de igienă 

• Dotarea cu utilaje şi întreţinerea lor (igienizare) 

• Funcţionarea în conformitate cu cerinţele de igienă în procesul 

tehnologic (cerinţe HACCP) 

• Cerinţe de igienă privind produsul finit 

• Igiena personalului 

La această serie de curs au participat 44 persoane din cadrul 

următoarelor firme: OPERE METALLICHE SRL; APILAND SRL; IF AVRAM; 

LARAEDITH SRL; GOLD MOVIMI GYM SRL; T.G.T. DIVERS COM SRL; 

KAZOMOL SRL; VASI BCR SRL-D; NORTH EXCLUSIVE SRL; FRUCTE 

MARCEL SRL; RALUISA SRL; COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY dar şi 

alte persoane fizice care lucrează în acest domeniu.  

 

Pentru informaţii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi la sediul 

CCI Maramureş, la telefon 0262 221510, fax 0262 225794, sau prin 

email la cci_mm@ccimm.ro. Persoană de contact: Mihail Mărăşescu.  

severe (până la 10 - 20 milioane de euro sau între 2% şi 4% din cifra de 

afaceri la nivel internaţional) aplicate pentru cazurile în care aceste 

măsuri nu sunt implementate. 

Din tematica abordată în cadrul workshop-ului amintim: *domeniul de 

aplicare a RGPD; *obligaţiile operatorilor de date în aplicarea RGPD; 

*desemnarea unui responsabil cu 

protecţia datelor; *cartografierea 

prelucrărilor de date cu caracter 

personal; *prioritizarea acţiunilor de 

întreprins şi gestionarea riscurilor; 

*organizarea procedurilor interne; ş.a. 

Evenimentul a fost organizat la Centrul 

de Instruire şi Marketing al Camerei de 

Comerţ şi Industrie Maramureş, Baia 

Mare. 

La invitaţia Camerei de Comerţ şi 

Industrie Maramureş au răspuns un 

număr de 49 de persoane, atât angajaţi 

ai agenţilor economici din diverse 

domenii de activitate cât şi angajaţi ai 

instituţiilor publice din judeţ.  

mailto:cci_mm@ccimm.ro
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Program integrat de stimulare a antreprenoriatului in mediul urban din Regiunea Nord Vest - 
POCU/82/3.7/105758 

În data de 21 februarie 2018, la Oradea a avut loc conferinţa de lansare a proiectului Program integrat de 
stimulare a antreprenoriatului in mediul urban din Regiunea Nord Vest”- cod SMIS 2014+: 105758 

Parteneri în implementarea proiectului sunt: Romactiv Business Consulting SRL, în calitate de Lider, Camera de 
Comerţ şi Industrie Maramureş şi Agenţia pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare 
a Exportului Cluj Napoca.  

Proiectul este cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 -2020 în cadrul apelului de proiecte nr. 
82/3/7 „România Start Up Plus”, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectiv Specific 3.7 
„Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”.  

Proiectul este implementat în Regiunea Nord Vest, respectiv judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, 
Maramureş,Satu Mare, Sălaj şi are o durată de 36 luni, începând cu data de 16.01.2018. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 21.730.757,50 lei, din care 20.095.056,97 lei 
reprezintă finanţare nerambursabilă.  

Proiectul are ca obiectiv general implementarea unui program integrat de informare, instruire, consiliere, 
asistenţă şi alte servicii suport pentru promovarea şi dezvoltarea culturii antreprenoriale şi manageriale ale 
viitorilor intreprinzători, în scopul înfiinţării de noi intreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban, 
contribuind astfel la dezvoltarea economică şi crearea de noi locuri de muncă în regiunea Nord Vest. 

Activităţile proiectului includ:  

➢ Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, la metodologia de selecţie 
a grupului ţintă, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului,  

➢ Selectarea grupului ţintă şi derularea programului de formare antreprenorială 

➢ Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanţate în cadrul proiectului 

➢ Efectuarea stagiilor de practică 

➢ Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanţă/mentorat  

➢ Finanţarea cu maxim 40.000 euro a planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului 

➢ Monitorizarea funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate 

➢ Realizare unui studiu privind mediul antreprenorial la nivel regional 

Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate:  

 stimularea potenţialului antreprenorial a minim 400 de persoane pentru demararea de mici afaceri cu 
profil nonagricol în zona urbană;  

 înfiinţarea şi dezvoltarea a minim 91 de intreprinderi generând pe termen lung creşterea veniturilor 
locale şi regionale; 

 creşterea nivelului de ocupare prin crearea de noi locuri de muncă (minim 182) şi reducerea 
disparităţilor teritoriale. 

 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la CCI Maramureş email: startactivnordvest@ccimm.ro 
 

Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

  
Program integrat de stimulare a antreprenoriatului în mediul 

urban din REGIUNEA NORD VEST - POCU/82/3.7/105758 

 

  
 

mailto:startactivnordvest@ccimm.ro
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Acte normative publicate 

în Monitorul Oficial 

 Ordin nr. 1177 din 26 Ianuarie 2018 

pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind întocmirea şi depunerea situaţiilor 

financiare ale instituţiilor publice la 31 

decembrie 2017 şi pentru modificarea altor 

norme metodologice în domeniul 

contabilităţii. (MO nr. 0096 din 2018) 

 Ordin nr. 1209 din 30 Ianuarie 2018 

pentru aprobarea (MOdelului, conţinutului, 

modalităţii de depunere şi de gestionare a 

„Declaraţiei privind obligaţiile de plată a 

contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi 

evidenţa nominală a persoanelor asigurate“.

(MO nr. 0101 din 2018) 

 Ordin nr. 223 din 26 Ianuarie 2018 

pentru aprobarea modelului, conţinutului şi 

instrucţiunilor de completare ale 

formularului (086) „Notificare privind 

aplicarea/renunţarea la  aplicarea 

mecanismului de plată defalcată a TVA“.(MO 

nr. 0106 din 2018) 

 Hotărâre nr. 33 din 25 Ianuarie 2018 

privind stabilirea contravenţiilor care intră 

sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, 

precum şi a mdelului planului de remediere. 

(MO nr. 0107 din 2018) 

 Ordin nr. 70 din 23 Ianuarie 2018 

privind modificarea şi completarea Ordinului 

viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 

591/2017 pentru aprobarea modelului şi 

conţinutului formularului „Declaraţie 

privind obligaţiile la Fondul pentru mediu“ şi 

a instrucţiunilor de completare şi depunere a 

acestuia. (MO nr. 0118 din 2018) 

 Ordin nr. 19 din 18 Ianuarie 2018 

priv ind  aprobarea documentaţ ie i 

standardizate de atribuire a contractelor/

acordurilor-cadru de furnizare a fructelor, 

legumelor şi produselor lactate şi produselor 

de panificaţie în cadrul Programului pentru 

şcoli al României. (MO nr. 0119 din 2018) 

 Ordin nr. 1243 din 05 Februarie 2018 

privind completarea unor reglementări 

contabile. (MO nr. 0120 din 2018) 

Circulară nr. 4 din 07 Februarie 2018 

privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a 

Băncii Naţionale a României. (MO nr. 0121 

din 2018) 

 Ordin nr. 188 din 22 Ianuarie 2018 

pentru aprobarea modelului şi conţinutului 

formularului (311) „Declaraţie privind taxa 

pe valoarea adăugată colectată datorată de 

către persoanele impozabile al căror cod de 

înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea 

adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. 

(11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal“.(MO nr. 0121 

din 2018) 

 Ordin nr. 5853 din 27 Decembrie 2017 

privind (MOdificarea anexei la Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale nr. 

4.031/2017 pentru aprobarea Listei nominale 

a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind 

acordarea unui ajutor financiar în vederea 

stimulării achiziţionării de calculatoare, 

pentru anul 2017. (MO nr. 0122 din 2018) 

 Ordonanţă de urgenţă nr. 3 din 08 

Februarie 2018 privind unele măsuri fiscal-

bugetare. (MO nr. 0125 din 2018) 

 Ordin nr. 104 din 29 Ianuarie 2018 

privind aprobarea începerii lucrărilor de 

înregistrare sistematică a imobilelor, pe 

sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ

-teritoriale din judeţul Maramureş. (MO nr. 

0140 din 2018) 

 Ordin nr. 45 din 29 Ianuarie 2018pentru 

aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe 

specii şi sortimente, stabilite pentru anul 

2018, pentru a fi folosite la calculul 

contravalorii materialelor lemnoase prevăzute 

la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 

privind stabilirea şi sancţionarea 

contravenţiilor silvice. (MO nr. 0141 din 2018) 

 Ordin nr. 30 din 31 Ianuarie 2018 pentru 

completarea anexei la Ordinul ministrului 

agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 703/2014 

privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea 

testelor şi controlului, certificării, înregistrării, 

supravegherii, monitorizării şi acreditării 

pentru producerea, prelucrarea şi/sau 

comercializarea seminţelor şi a materialului 

săditor, precum şi a tarifelor pentru efectuarea 

testelor de calitate a seminţelor şi a 

materialului săditor. (MO nr. 0143 din 2018) 

 Decizie nr. 74 din 15 Februarie 2018 

privind aprobarea Calendarului principalelor 

activităţi pe anul 2018 ale Grupului de lucru 

interinstituţional pentru protecţia 

infrastructurilor critice. (MO nr. 0145 din 

2018) 

 Lege nr. 185 din 25 Iunie 2013 privind 

amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 

publicitate (republicare). (MO nr. 0147 din 

2018) 

 Ordin nr. 1450 din 13 Februarie 2018 

pentru modificarea anexei la Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 

privind aprobarea emiterii titlurilor de stat 

destinate populaţiei, prin intermediul 

unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, 

în cadrul Programului Tezaur. (MO nr. 0147 

din 2018) 

 Ordin nr. 70 din 13 Februarie 2018 

pentru aprobarea Ghidului beneficiarului - 

2018. (MO nr. 0151 din 2018) 

 Hotărâre nr. 49 din 15 Februarie 2018 

pentru (MOdificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea 

unei scheme de ajutor de stat în sectorul 

creşterii animalelor. (MO nr. 0151 din 2018) 

 Hotărâre nr. 52 din 15 Februarie 2018 

privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Fondurilor Europene. (MO nr. 

0153 din 2018) 

 Hotărâre nr. 14 din 12 Februarie 2018 

referitoare la propunerea de Regulament al 

Parlamentului European şi al Consiliului de 

(MOdificare a Regulamentului (UE) nr. 

1.303/2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 de 

stabilire a unor dispoziţii comune privind 

Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul social european, Fondul de coeziune, 

Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurală şi Fondul european pentru pescuit şi 

afaceri maritime, precum şi de stabilire a 

unor dispoziţii generale privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul 

social european, Fondul de coeziune şi 

Fondul european pentru pescuit şi afaceri 

maritime şi de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce 

priveşte sprijinul acordat reformelor 

structurale din statele membre - COM (2017) 

826 final. (MO nr. 0154 din 2018) 

 Hotărâre nr. 13 din 12 Februarie 2018 la 

Propunerea de Regulament al Parlamentului 

European şi al Consiliului de (MOdificare a 

Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a 

majora pachetul financiar aferent 

Programului de sprijin pentru reforme 

structurale şi pentru a adapta obiectivul 

general al acestuia - COM (2017) 825 final. 

(MO nr. 0154 din 2018) 

 Hotărâre nr. 11 din 12 Februarie 2018 la 

Propunerea modificată de Regulament al 

Consiliului de (MOdificare a Regulamentului 

(UE) nr. 904/2010 privind măsuri de 

consolidare a cooperării administrative în 

domeniul taxei pe valoare adăugată - COM 

(2017) 706 final. (MO nr. 0154 din 2018) 

Hotărâre nr. 10 din 12 Februarie 2018 

referitoare la propunerea de Directivă a 

Continuare în pag. a 11-a 
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Acte normative publicate în 

Monitorul Oficial 

Parlamentului European şi a Consiliului de 

(MOdificare a Directivei 2009/73/CE privind 

normele comune pentru piaţa internă în 

sectorul gazelor naturale - COM (2017) 660 

final. (MO nr. 0154 din 2018) 

 Hotărâre nr. 9 din 12 Februarie 2018 

referitoare la propunerea de Directivă a 

Parlamentului European şi a Consiliului de 

(MOdificare a Directivei 2009/33/UE privind 

pro(MOvarea vehiculelor de transport rutier 

nepoluante şi eficiente din punct de vedere 

energetic - COM (2017) 653 final. (MO nr. 

0154 din 2018) 

 Hotărâre nr. 7 din 12 Februarie 2018 la 

Propunerea de Regulament al Parlamentului 

European şi al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 de 

instituire a Autorităţii europene de 

supraveghere (Autoritatea bancară 

europeană), a Regulamentului (UE) nr. 

1.094/2010 de instituire a Autorităţii 

europene de supraveghere (Autoritatea 

europeană de asigurări şi pensii 

ocupaţionale), a Regulamentului (UE) nr. 

1.095/2010 de instituire a Autorităţii 

europene de supraveghere (Autoritatea 

europeană pentru valori imobiliare şi pieţe), a 

Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind 

fondurile europene cu capital de risc, a 

Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind 

fondurile europene de antreprenoriat social, a 

Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind 

pieţele instrumentelor financiare, a 

Regulamentului (UE) 2015/760 privind 

fondurile europene de investiţii pe termen 

lung, a Regulamentului (UE) 2016/1.011 

privind indicii utilizaţi ca indici de referinţă 

în cadrul instrumentelor financiare şi al 

contractelor financiare sau pentru a măsura 

performanţele fondurilor de investiţii şi a 

Regulamentului (UE) 2017/1.129 privind 

prospectul care trebuie publicat în cazul unei 

oferte publice de valori imbiliare sau pentru 

admiterea valorilor imobiliare la 

tranzacţionare pe o piaţă reglementată - COM 

(2017) 536 final. (MO nr. 0154 din 2018) 

 Ordin nr. 39 din 19 Februarie 2018 

privind aprobarea formularului-tip al cererii 

unice de plată pentru anul 2018. (MO nr. 

0155 din 2018) 

 Ordin nr. 38 din 19 Februarie 2018 

privind modificarea Ordinului ministrului 

agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 

pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, 

condiţiilor specifice şi a modului de 

implementare a schemelor de plăţi prevăzute 

la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru 

aprobarea schemelor de plăţi care se aplică 

în agricultură în perioada 2015-2020 şi 

pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 

36/1991 privind societăţile agricole şi alte 

forme de asociere în agricultură, precum şi a 

condiţiilor specifice de implementare pentru 

măsurile compensatorii de dezvoltare rurală 

aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

2014-2020. (MO nr. 0155 din 2018) 

 Ordin nr. 15 din 09 Februarie 2018 

pentru stabilirea datelor de identificare a 

vehiculului care se înscriu în Registrul 

naţional de evidenţă a permiselor de 

conducere şi a vehiculelor înmatriculate şi a 

codurilor armonizate aferente acestora. (MO 

nr. 0158 din 2018) 

 Hotărâre nr. 19 din 19 Februarie 2018 la 

Propunerea de Directivă a Consiliului de 

modificare a Directivei 2006/112/CE privind 

sistemul comun al taxei pe valoarea 

adăugată, în ceea ce priveşte obligaţia de 

respectare a cotei standard minime - COM 

(2017) 783. (MO nr. 0167 din 2018) 

 Hotărâre nr. 10 din 21 Februarie 2018 

privind adoptarea opiniei referitoare la 

Propunerea modificată de Directivă a 

Parlamentului European şi a Consiliului 

privind anumite aspecte referitoare la 

contractele de vânzări de bunuri, de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 

2006/2004 al Parlamentului European şi al 

Consiliului şi a Directivei 2009/22/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului şi de 

abrogare a Directivei 1999/44/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului 

COM (2017)637. (MO nr. 0171 din 2018) 

 Hotărâre nr. 9 din 21 Februarie 2018 

privind adoptarea opiniei referitoare la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European şi Consiliu privind menţinerea şi 

consolidarea spaţiului Schengen COM (2017)

570. (MO nr. 0171 din 2018) 

 Ordin nr. 287 din 16 Februarie 2018 

pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de 

Securitate al ONU nr. 2399 (2018). (MO nr. 

0174 din 2018) 

 Ordin nr. 17 din 14 Februarie 2018 

pentru modificarea şi completarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a Direcţiei generale afaceri europene, 

Schengen şi relaţii internaţionale, aprobat 

prin Ordinul ministrului afacerilor interne 

nr. 163/2016. (MO nr. 0177 din 2018) 

 Ordin nr. 218 din 23 Ianuarie 2018 

privind abrogarea Ordinului ministrului 

agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi 

al ministrului administraţiei şi internelor nr. 

8 9 7 / 7 9 8 / 2 0 0 5  p e n t ru  a p r o b a r ea 

Regulamentului privind conţinutul 

documentaţiilor referitoare la scoaterea 

terenurilor din circuitul agricol. (MO nr. 

0178 din 2018) 

 Lege nr. 35 din 13 Martie 1997 privind 

organizarea şi funcţionarea instituţiei 

Avocatul Poporului(republicare). (MO nr. 

0181 din 2018) 

 Ordin nr. 1453 din 13 Februarie 2018 

privind indicele preţurilor de consum utilizat 

pentru actualizarea plăţilor anticipate în 

contul impozitului pe profit anual. (MO nr. 

0182 din 2018) 

 Ordin nr. 1476 din 16 Februarie 2018 

privind abrogarea Ordinului ministrului 

finanţelor publice nr. 528/2015 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. 0182 din 2018) 

 Ordin nr. 83 din 23 Februarie 2018 

pentru aprobarea Procedurii privind 

scoaterea definitivă sau temporară din 

circuitul agricol a terenurilor situate în 

extravilanul localităţilor, precum şi pentru 

aprobarea Procedurii privind restituirea 

tarifului achitat la Fondul de ameliorare a 

fondului funciar. (MO nr. 0184 din 2018) 

 Ordin nr. 1537 din 27 Februarie 2018 

privind prospectele de emisiune a certificatelor 

de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de 

stat de tip benchmark aferente lunii martie 

2018. (MO nr. 0187 din 2018) 

 Ordin nr. 566 din 28 Februarie 2018 

pentru aprobarea modelului şi conţinutului 

unor formulare utilizate pentru gestionarea 

Registrului persoanelor care aplică plata 

defalcată a TVA şi a procedurii de emitere a 

acestor formulare. (MO nr. 0187 din 2018) 

 Ordin nr. 565 din 28 Februarie 2018 

pentru aprobarea Procedurii de organizare şi 

funcţionare a Registrului persoanelor care 

aplică plata defalcată a TVA. (MO nr. 0187 

din 2018) 
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Licitaţii 
 Spaţiu comercial în Târgu Mureş: 

Suprafaţă utilă - 74 mp, Suprafaţă teren 

(cotă parte) - 20,84 mp. (6062) 

 

Oferte 

➢ Vânzare Hală industrială şi teren în 

Braşov. Suprafaţă teren - 2239 mp, Hala 

producţie şi depozitare - 1450 mp, 

Birouri, vestiare, băi, sală de mese - 215 

mp. (6061) 

Tipografie, realizează: etichete - pentru 

industria alimentară, de băuturi, 

cosmetică, textilă etc.; autocolante; cutii 

din carton duplex; materiale publicitare 

(Afişe, Pliante, Cataloage, Șepcuţe, Mape, 

etc.) (6057)  

Licitaţii 

Austria 

 Rastele - dulapuri metalice şi dulapuri 

mobile (6060) 

 

Oferte 

Ungaria 

➢ Firma are în portofoliul de produse 

fabricate mai mult de o sută de tipuri 

diferite de agenţi de curăţare şi produse 

de igienă care acoperă toate domeniile de 

igienă instituţională, de asemenea 

portofoliul de produse include o gamă 

largă de dispozitive profesionale de 

curăţenie şi dispozitive complementare. 

(6058) 

➢ Imprimerie, oferă servicii de pregătire 

grafică, culori, developare; printarea în 

rolă pe diferite materiale; printare digitală 

color în rolă cu posibilitate de tăiere şi 

finisare; laminare; înfoliere, printare în 

relief; gravură; împachetare, verificarea 

calităţii; bobinare. Firma se poate mândri 

cu clienţi renumiţi din Ungaria, dar şi din 

ţările membre UE, care lucrează în 

industria alimentară, farmaceutică şi 

chimică. (6056)  

 

Cereri 

SUA 

❖ Compania caută exportatori români 

de deşeuri de sârmă de cupru, de ţevi de 

cupru şi de plăci de cupru. Cantitatea 

dorită la exportul pe piaţa SUA este de 

cca 20 tone lunar, iar puritatea Milberry a 

materialului trebuie să fie de 99,9%. 

(6053) 

Oportunităţi de afaceri în Bosnia şi Herţegovina  
 

Guvernul cantonului Tuzla din Bosnia şi Herţegovina a publicat la finalul anului 2017 a doua ediţie a Ghidului Investitorilor în 

cantonul Tuzla. Datele pot fi consultate accesând următorul link:  

http://www.vladatk.gov.ba/Vlada/Dokumenti/2014/vodici/171214/Vodic_za_investitore_Tuzlanskog_kantona_ENG.pdf  

Ghidul menţionat este o lucrare de referinţă în domeniul promovării oportunităţilor de afaceri din Bosnia şi Herţegovina şi vine în 

întâmpinarea nevoilor investitorilor de a cunoaşte mediul de afaceri local şi posibilităţile de investiţii oferite de către cantonul Tuzla. 

Subliniem că respectiva unitate administrativă dispune de un potenţial economico-social foarte bine consolidat, fiind cantonul cel 

mai populat din Bosnia şi Herţegovina, iar reşedinţa sa, oraşul Tuzla, este al treilea oraş ca mărime din BiH după capitala Sarajevo şi 

Banja Luka (reşedinţa de facto a Republicii Srpska). 

Cantonul Tuzla dispune de o infrastructură economică şi de transport bine dezvoltată. Menţionăm că Aeroportul Internaţional d in 

Tuzla este al doilea ca mărime din Bosnia şi Herţegovina, cunoscând în ultimii 8 ani o creştere de 100 de ori a volumului de pasageri 

şi deţinând la sfârşitul anuului 2017 aproximativ o treime din cota de piaţă la nivelul BiH. 

Sursa: Ambasada României în Bosnia şi Herţegovina 

Oportunităţi de afaceri pe piaţa 

ucraineană  
Dacă sunteţi interesaţ i să dezvoltaţi afaceri - colaborări pe piaţa 

ucraineană aveţi posibilitatea: 

 să vă promovaţi, gratuit, cererea/ oferta de produse/ servicii, 

colaborări 

 să aflaţi informaţii privind propuneri de colaborare ale firmelor 

ucrainene  

 să obţineţi informaţii privind cererea firmelor ucrainene de 

produse/ servicii/ colaborări 

Relaţ ii, informaţ ii suplimentare: Camera de Comerţ şi Industrie  

Maramureş - Centrul de dezvoltare economică RURCED – 

www.rurced.com, Baia Mare, bd. Unirii nr.16, e-mail: 

cci_mm@ccimm.ro, tel. 0262-221510, 0362-405303, 0728-233908, 

fax 0262-225794.  

http://www.vladatk.gov.ba/Vlada/Dokumenti/2014/vodici/171214/Vodic_za_investitore_Tuzlanskog_kantona_ENG.pdf
http://www.rurced.com
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