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În data de 15 

martie 2018, s-a 

desfăşurat misiunea 

e c o n o m i c ă 

austriaco-română, 

în cadrul căreia s-a 

prezentat primarilor 

din Maramureş şi 

oam en i l o r  d e 

afaceri interesaţi, o 

sesiune dedicată oportunităţilor de afaceri 

în gospodărirea comunală.  

Evenimentul a fost organizat de Secţia 

Comercială a Ambasadei Austriei în 

colaborare cu: Consiliul Judeţean 

Maramureş, Primăria Municipiului Baia 

Mare şi Camera de Comerţ şi Industrie 

Maramureş şi a avut loc în Sala „Bogdan 

Vodă” a Consiliului Judeţean Maramureş.  

Simpozionul economic austriaco-român a 

reunit în Maramureş, un număr de 13 

reprezentanţi de pe piaţa de produse şi 

servicii de gospodărire comunală din ţara 

străină.  

Firmele austriece participante, sub 

coordonarea Verei Maier - ataşat 

comercial al Ambasadei Austriei - Secţia 

Comercială -, şi-au prezentat portofoliul de 

servicii, produse şi tehnologii, explicând 

faptul că oraşele şi comunele austriece 

dispun de una dintre cele mai bune 

infrastructuri de gospodărire comunale din 

Europa. 

Dintre acestea putem aminti CNS 

Simpozionul economic austriaco-român 

„Tehnologie şi servicii  

pentru gospodărire comunală” 

M e s s t e c h n i k , 

expert în proiectare 

şi verificare reţele 

de alimentare şi 

evacuare ape şi ape 

uzate; Compost 

Systems furnizor de 

top în ceea ce 

priveşte tratarea 

mecano-biologică a 

diferitelor tipuri de deşeuri; un producător 

de beton polimeric cu istorie la nivel 

european- Duraton Polymerbeton; Evn 

Group, cu o expertiză în domeniul energiei 

şi mediului - staţii de epurare apă. Tencate 

Geosynthetics este un producător de vârf 

european de textile geo-sintetice pentru o 

multitudine de aplicaţii în construcţiile 

civile. 

Reprezentanţii judeţului au oferit 

informaţii utile despre cele mai importante 

investiţii derulate de Consiliul Judeţean, 

primarul Băii Mari prezentând investiţiile 

derulate în acest moment de către Primăria 

Municipiul Baia Mare.  

Din judeţul Maramureş au participat, la 

invitaţia CCI Maramureş: Epurom SA, 

Drusal SA, Adiss SA, Antrepriză Montaj 

Instalaţii SA, Primăria Oraşului Seini, care 

au stabilit contacte cu companiile austriece 

prezente. 

CCI Maramureş a fost reprezentată la 

acest eveniment de dl Tuş Florentin - 

Director General. 

Insolvenţa, 

reorganizarea 

şi falimentul  

După Dicţionar juridic, insolvenţa 

este o stare a patrimoniului debitorului 

care se caracterizează prin insuficienţa 

fondurilor băneşti disponibile pentru 

plata datoriilor exigibile. Este 

prezumată ca fiind vădită atunci când 

debitorul, după 30 de zile de la 

scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă 

de unul sau mai mulţi creditori. 

Insolvenţa este iminentă atunci când 

se dovedeşte că debitorul nu va putea 

plăti la scadenţă datoriile exigibile 

angajate, cu fondurile băneşti 

disponibile la data scadenţei.  

Insolvenţa, definită în Legea nr. 

85/2014, este starea patrimoniului de 

fapt şi de drept al debitorului care se 

caracterizează prin insuficienţa 

fondurilor băneşti disponibile pentru 

plata datoriilor certe, lichide şi 

exigibile. Această  stare se prezumă 

evidentă atunci când debitorul nu a 

plătit datoria sa faţa de unul sau mai 

mulţi creditori la 60 de zile de la data 

scadentă. De asemenea, insolventa 

este iminentă în momentul în care 

este dovedit faptul că debitorul nu va 

fi capabil să-şi plătească la scadentă 

datoriile exigibile angajate, cu fonduri 

băneşti. 

Procedura insolvenţei se aplica 

„profesioniştilor” persoane fizice sau 

juridice, fără a se distinge dacă 

aceştia desfăşoară activităţi care au 

ca scop obţinerea de profit sau nu, 

prin urmare indiferent de natura 

activităţii lor, civilă sau comercială, 

exceptând aici titularii activităţilor 

liberale. 

Continuare în pag. a 2-a 
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Insolvenţa, reorganizarea şi falimentul 

Procedura insolvenţei şi procedurile de 

prevenire a insolvenţei au la baza 

obligatoriu următoarele principii 

fundamentale: 

- maximizarea gradului de valorificare a 

activelor şi de recuperare a creanţelor; 

- acordarea unei şanse debitorilor de 

redresare eficientă şi efectivă a afacerii, 

fie prin intermediul procedurilor de 

prevenire a insolvenţei, fie prin procedura 

de reorganizare judiciară; 

- asigurarea unei proceduri eficiente, 

într-o manieră obiectivă şi imparţială, cu 

un minim de costuri; 

- asigurarea unui tratament egal al 

creditorilor de acelaşi rang; 

- asigurarea unui grad ridicat de 

transparenţă şi previzibilitate în procedură; 

- recunoaşterea drepturilor existente ale 

creditorilor şi respectarea ordinii de 

prioritate a creanţelor, având la bază un 

set de reguli clar determinate şi uniform 

aplicabile; 

- limitarea riscului de credit şi a riscului 

sistemic asociat tranzacţiilor cu 

instrumente financiare derivate prin 

recunoaşterea compensării; 

- asigurarea accesului la surse de 

finanţare în procedurile de prevenire a 

insolvenţei, în perioada de observaţie şi 

de reorganizare, cu crearea unui regim 

adecvat pentru protejarea acestor 

creanţe; 

- favorizarea, în procedurile de prevenire 

a insolvenţei, a negocierii/renegocierii 

amiabile a creanţelor şi a încheierii unei 

înţelegeri preventive; 

- valorificarea în timp util şi într-o 

manieră cât mai eficientă a activelor; 

- administrarea procedurilor de 

prevenire a insolvenţei sau de insolvenţa 

de către practicieni în insolvenţă şi 

desfăşurarea acestora sub controlul 

instanţei de judecată.  

Analizând formularea acestor principii, 

putem observa, iniţiativa de aliniere a 

normelor interne la tendinţele europene în 

ceea ce priveşte procedurile de prevenire 

a insolvenţei sau de insolvenţa, în fapt 

dorinţa de a stabili reguli clare şi uniforme 

aplicabile participanţilor la procedura în 

vederea evitării situaţiilor critice care pot 

devia procedura de la scopul sau. 

Căile de realizare a procedurii 

insolventei sunt:  

- procedura generală  prin care un 

debitor intră, după perioada de 

observaţie, succesiv, în procedura de 

reorganizare judiciară şi în procedura 

falimentului sau separat, numai în 

reorganizare judiciară; 

- procedura simplificată  prin care se 

intră direct în procedura falimentului, fie 

odată cu deschiderea procedurii 

insolventei, fie după o perioada de 

observaţie de maximum 20 de zile; 

Procedura reorganizării judiciare este 

acea modalitate de realizare a procedurii 

insolvenţei ce se aplică debitorului, 

persoana juridică, în vederea achitării 

datoriilor acestuia, respectând programul 

de plată a creanţelor; 

Procedura falimentului este acea 

procedură de insolvenţă care se aplică 

debitorului în vederea lichidării averii 

acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind 

urmată de radierea debitorului din 

registrul în care este înmatriculat. 

Să definim caracterele procedurii 

insolvenţei:  

- caracterul judiciar este reprezentat 

de reglementarea de lege a tuturor actelor 

şi operaţiunilor pe care le implică 

procedura insolvenţei şi se realizează sub 

controlul şi supravegherea judiciară a 

instanţelor judecătoreşti şi de către 

celelalte organe care pot aplica aceasta 

procedură, respectiv judecătorul-sindic, 

administratorul judiciar şi lichidatorul; 

- caracterul personal este exprimat prin 

aplicarea procedurii generale sau a 

procedurii simplificate în funcţie de 

categoria de persoane din care face parte 

debitorul; 

- caracterul colectiv urmăreşte 

satisfacerea tuturor creanţelor creditorilor 

debitorului aflat în stare de insolvenţă. Va 

exista un concurs al creditorilor în cadrul 

acestei proceduri, interesele patrimoniale 

ale acestora fiind satisfăcute într-o 

anumită ordine stabilită de lege; 

- caracterul de remediu constă în 

urmărirea acoperirii pasivului debitorului 

aflat în insolvenţă fie prin procedura 

reorganizării, fie prin procedura 

falimentului. Procedura reorganizării 

reprezintă un remediu al debitorului, 

acesta păstrându-şi existenţa, iar la polul 

opus, procedura falimentului, în care se 

lichidează averea debitorului, acesta 

dispare definitiv. 

Cine participă la procedura insolventei:  

1. Instanţele judecătoreşti: Tribunalul şi 

Curtea de apel 

2. Judecătorul-sindic 

3. Administratorul judiciar – persoana 

fizică sau juridică compatibilă, practician 

în insolvenţă, autorizat în condiţiile legii, 

desemnat sa exercite atribuţiile prevăzute 

de lege în perioada de observaţie şi pe 

durata procedurii de reorganizare; 

4. Lichidatorul – persoana fizică sau 

juridică, practician în insolvenţă, 

desemnată să conducă activitatea 

debitorului şi să exercite atribuţiile 

prevăzute de lege în cadrul procedurii 

falimentului. 

Procedura insolvenţei se deschide 

printr-o cerere adresată tribunalului de 

către debitor sau de către unul sau mai 

mulţi creditori, dar şi de orice alte 

persoane sau instituţii prevăzute de lege. 

Autoritatea de supraveghere financiară 

are dreptul să introducă această cerere 

împotriva entităţilor reglementate şi 

supravegheate de aceasta, care 

îndeplinesc condiţiile iniţierii procedurii 

insolvenţei. De asemenea, Banca 

Naţională a României poate cere 

deschiderea procedurii falimentului 

asupra instituţiilor de credit. 

Procedura insolvenţei, potrivit legii, este 

închisă atunci când: 

- în averea debitorului nu există bunuri; 

- bunurile debitorului sunt insuficiente 

pentru acoperirea cheltuielilor 

administrative; 

- nu există nicio cerere de admitere a 

creanţelor; 

- se constată îndeplinirea obligaţiilor de 

plată asumate prin planul confirmat; 

- se constată plata creanţelor curente 

scadente; 

- toţi creditorii înscrişi în tabelul definitiv 

al creanţelor primesc sumele ce li se 

datorează în perioada de observaţie; 

- toţi creditorii înscrişi în tabelul definitiv 

al creanţelor renunţă la judecată. 

În continuare vom prezenta diferenţa 

între insolvenţă şi faliment: 

Multă lume considera ca procedura de 

„insolvenţă” este acelaşi lucru cu 

„falimentul”. În ceea ce priveşte 

„reorganizarea” majoritatea asociază 

acest cuvânt cu insolvenţa/falimentul, 

fără să cunoască, concret, care este 

legătura dintre ele. 

Trebuie ştiut însă faptul că, deşi cele 

trei noţiuni (insolvenţă, faliment şi 

reorganizare) au legătură una cu 

celelalte, ele nu se confundă, ci au 

semnificaţii distincte. 

Semnificaţia termenilor: 

Procedura „insolvenţei” este acea 

procedură legală care se deschide, la 

cererea debitorului sau a creditorilor, în 

cazul în care o societate se află în stare 

de insolvenţă. Conform legii, starea de 

insolvenţă reprezintă acea stare a 

Continuare în pag. a 3-a 
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Insolvenţa, reorganizarea şi falimentul 

patrimoniului unei societăţi care se 

caracterizează prin insuficienţa fondurilor 

băneşti disponibile pentru plata datoriilor 

certe, lichide şi exigibile. 

Procedura „falimentului” reprezintă 

procedura de insolvenţă care se aplică 

debitorului în vederea lichidării averii 

acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind 

urmată de radierea debitorului din 

registrul în care este înmatriculat. 

Procedura de „reorganizare” judiciară 

este procedura de insolvenţă care se 

aplică debitorului în vederea achitării 

datoriilor acestuia, conform programului de 

plată a creanţelor. Procedura de 

reorganizare presupune întocmirea, 

aprobarea, implementarea şi respectarea 

unui plan, numit plan de reorganizare, care 

poate să prevadă, împreună sau separat: 

- restructurarea operaţională şi/sau 

financiară a debitorului; 

- restructurarea corporativă prin 

modificarea structurii de capital social; 

- restrângerea activităţii prin lichidarea 

unor bunuri din averea debitorului. 

Să vedem care sunt diferenţele între 

aceste trei proceduri pe parcursul 

timpului.  

Procedura insolvenţei este o procedură 

„umbrela” care include şi procedura de 

reorganizare şi/sau pe cea de faliment. 

Prin urmare, relaţia dintre celelalte două 

sub-proceduri - faliment şi reorganizare -, 

pe de o parte, şi procedura insolvenţei, pe 

de alta parte, este cea de la parte la 

întreg. 

Astfel, în cazul în care o societate este 

în stare de insolvenţă, cu privire la 

aceasta se deschide „procedura 

insolvenţei”. 

După momentul deschiderii acestei 

proceduri de insolvenţă urmează, de 

regulă, o perioadă de timp - denumită 

„perioada de observaţie”, în care 

administratorul judiciar analizează situaţia 

juridică şi patrimonială a societăţii pentru 

a determina dacă sunt perspective reale 

pentru salvarea societăţii, pe baza unui 

plan de reorganizare, sau, după caz, dacă 

societatea trebuie lichidată, deoarece 

aceasta nu mai poate fi revitalizată. 

După finalizarea analizei de către 

administratorul judiciar, creditorii societăţii 

vor decide: 

- dacă se va încerca salvarea societăţii, 

prin reorganizare judiciară, sau 

- dacă se va trece la lichidarea 

societăţii. 

  

În cazul în care se aprobă reorganizarea 

societăţii, procedura insolvenţei va intra 

într-o nouă etapă, şi anume, în faza de 

“reorganizare judiciară”. Deşi cu privire la 

această fază, legea foloseşte expresia de 

“procedură de reorganizare”, putând crea 

impresia că aceasta ar fi o procedură 

distinctă de cea de “insolvenţă”, în fapt, 

aşa cum a fost arătat mai sus, aceasta 

“procedura de reorganizare” reprezintă 

doar o etapă din cadrul „procedurii de 

insolvenţă”. 

În cazul în care nu se aprobă 

reorganizarea societăţii sau, după caz, 

deşi se aprobă o astfel de reorganizare, 

aceasta eşuează, societatea va intra în 

faza de „faliment”. 

La fel ca şi în cazul “reorganizării”, 

legea foloseşte denumirea de “procedură” 

de faliment, creând impresia că aceasta 

este o procedură diferită de cea de 

insolvenţă. 

Cu toate acestea, „falimentul” 

reprezintă doar o fază, posibilă, dar nu 

obligatorie, a „procedurii de insolvenţă”. 

Prin urmare, în cazul în care o societate 

este în faliment, putem spune că aceasta 

este în insolvenţă, însă reciproca nu este 

valabilă; dacă o societate se află în 

procedura de insolvenţă nu înseamnă 

neapărat că aceasta este şi în faliment, 

dimpotrivă, este posibil ca societatea 

respectivă să se afle în faza de 

reorganizare şi să „scape” cu succes din 

procedura de insolvenţă. 

Urmare din pag. a  2-a 

CCI Maramureº  

Agent împuternicit pentru înscrieri în  

Arhiva Electronicã de Garanþii Reale Mobiliare (AEGRM) 

Experienþa de 15 ani de activitate ca Agent împuternicit pentru înscrieri în Arhiva Electronicã de Garanþii Reale Mobiliare 

recomandã CCI Maramureº ca partener de încredere pentru serviciile de AEGRM.  
 

Principalele funcþii ale AEGRM:  

 funcþia de asigurare a prioritãþii; 

 funcþia de avertizare.  
 

Când aveþi nevoie de AEGRM?  

 Obligatoriu, conform legii, când încheiaþi un contract de 

credit cu o instituþie de creditare 

 Preventiv, voluntar, când încheiaþi un contract de vânzare-cumpãrare bunuri pentru a evita sã cumpãraþi bunuri gajate 

 

Cum puteþi beneficia de serviciile oferite de CCI Maramureº pe linia AEGRM?  

 În cazul încheierii de contracte de credit solicitaþi expres instituþiei de creditare înscrierea garanþiilor prin CCI 

Maramureº 

 În cazul încheierii de contracte de vânzare-cumpãrare solicitaþi CCI Maramureº verificarea în AEGRM a situaþiei 

bunurilor.  

 

Informaþii suplimentare la telefon 0262-221510, 0362-405303, fax 0262-225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro sau la 

sediul CCI Maramureº, Baia Mare, bd. Unirii, nr. 16, parter. 
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În data de 21 martie 2018, la sediul Instituţie 

Prefectului judeţul Maramureş, a avut loc o 

întâlnire a conducerii judeţului, a reprezentaţilor 

mediului de afaceri şi a instituţiilor de cultură 

maramureşene cu E.S. Andrei Grinkevich, 

Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al 

Republicii Belarus.  

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş a fost 

reprezentată de dl director general Tuş Florentin.  

E.S. Andrei Grinkevich a făcut o prezentare a 

Republicii Belarus, precum şi a interesului de 

dezvoltare a unor relaţii interinstituţionale între 

instituţii similare din Belarus şi judeţul Maramureş. 

O deschidere deosebită a arătat-o în ceea ce priveşte 

Vizita E.S. Andrei Grinkevich, Ambasadorul 

Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Belarus 

Excelenţei Sale Andrei Grinkevich - Ambasador 

Excelenţa Voastră, 

Am fost onoraţi să răspundem invitaţiei Dvs. de participare la 

întâlnirea din 21 martie 2018 de la Instituţia Prefectului Maramureş.  

Întâlnirea cu Excelenţa Dvs. a fost un bun prilej de a ne transmite 

reciproc informaţii legate de relaţiile comerciale dintre judeţul 

Maramureş şi Republica Belarus.  

Apreciem în mod deosebit deschiderea Excelenţei voastre pentru 

intermedierea de contacte şi legături cu Camere de Comerţ şi Industrie 

din Belarus. Prin stabilirea unor astfel de contacte între camerele de 

comerţ din cele două ţări, se vor realiza punţi de legătură ce vor facilita 

intensificare schimburilor şi a relaţiilor economice dintre Maramureş şi 

ţara Dvs.  

Cunoscând profilul economic al judeţului nostru, am fi deosebiţi de 

încântaţi să ne recomandaţi o Cameră de Comerţ din ţara dvs., dintr-o 

regiune cu potenţial economic asemănător, pentru a iniţia o colaborare 

intercamerală.  

Cu deosebită stimă,  

Preşedinte  

Gheorghe Marcaş 

Dear  

Mr Gheorghe Marcas, 

It was a real pleasure for 

me to visit your beautiful 

county and to conduct very 

interesting discussions. 

I got quite a big 

ammount of information 

about your county, and I 

will choose the most 

appropriate Belarusian 

region for cooperation. 

I will propose it for your 

kind consideration in the 

very nearest future. 

Looking forward to 

continue our cooperation, 

Yours sincerely, 

Andrei Grinkevich 

Ambassador of Belarus 

dezvoltarea relaţiilor economice şi în acest sens şi-a 

oferit suportul şi sprijinul pentru intermedierea unei 

legături dintre CCI Maramureş şi o organizaţie 

similară din Republica Belarus.   

Dl Tuş a mulţumit şi a apreciat în mod deosebit 

sprijinul manifestat de E.S. Andrei Grinkevich şi a 

confirmat interesul Camerei maramureşene de 

dezvoltare a unor relaţii cu o organizaţie similară din 

Belarus.  

În acest sens E.S. Andrei Grinkevich a transmis că, 

în perioada următoare, va contacta o instituţie 

camerală provenind dintr-o regiune cu potenţial 

economic asemănător cu al judeţului nostru şi va 

facilita o relaţie între cele două instituţii. 
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În perioada 26 – 30 martie 2018 a fost organizat cursul Specialist în Managementul 

Deşeurilor (COD COR 325713) adresat angajaţilor organizaţiilor/persoanelor fizice 

autorizate deţinătoare/producătore de deşeuri, ai operatorilor economici autorizaţi din 

punct de vedere al protecţiei mediului pentru efectuarea operaţiunilor de colectare şi 

transport deşeuri. 

Cursul s-a desfăşurat pe parcursul a cinci zile, în intervalul orar 16:00 – 21:00, la 

sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş şi a fost susţinut de către specialişti de 

la Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Maramureş. 

La curs au participat un număr de 17 persoane, din diverse domenii de activitate.  

Curs Specialist în Managementul Deşeurilor 

În perioada 19 februarie – 16 

martie 2018 s-a desfăşurat o 

nouă serie a cursului CADRU 

TEHNIC  cu atribuţii în 

domeniul prevenirii şi stingerii 

incendiilor – PSI (cod COR: 

541902). Cursul se adresează 

instituţiilor publice şi operatorilor 

economici care au obligaţia, 

conform Legi i  307/2006 

actualizată (art. 12 alin. 1) să 

angajeze cel puţin un cadru 

tehnic sau personal  de 

specialitate cu atribuţii în 

domeniul apărării împotriva incendiilor, 

atestaţi potrivit metodologiei elaborate 

de Inspectoratul General pentru Situaţii 

de Urgenţă. 

Aşa cum este programa, cursul a avut 

o durată de 120 ore şi a fost susţinut de 

lectori specialişti cu o vechime de peste 

10 ani în cadrul ISU Maramureş. Din 

tematica cursului: Termeni şi expresii 

specifice apărării împotriva 

incendiilor; Instalaţii de protecţie 

împotriva incendiilor; Stingerea 

unor tipuri de incendii; Obligaţii 

privind apărarea împotriva 

incendiilor; Prevederi specifice 

privind apărarea împotriva 

i n c e nd i i l o r ;  E x p l oa t a r ea 

i n s t a l a ţ i i l o r  a f e r e n t e 

construcţi i lor;  Organizarea 

apărării împotriva incendiilor la 

locul de muncă; Planurile de 

protecţie împotriva incendiilor; 

Planificarea şi executarea 

exerciţiilor privind modul de 

Curs CADRU TEHNIC cu atribuţii în domeniul 

prevenirii şi stingerii incendiilor - PSI 

acţiune în caz de incendiu. Toată 

această tematică a fost detaliată într-un 

suport de curs pus la dispoziţia 

participanţilor în format electronic. 

Suportul de curs a prezentat în final 

bibliografia cu toate reglementările 

legale în domeniu şi alte materiale 

necesare aprofundării cunoştinţelor 

prezentate la curs. 

Competenţele specifice obţinute în 

u rma  abso l v i r i i  cu r s u l u i : 

Planificarea activităţii de prevenire 

si stingere a  incendiilor; 

Organizarea activităţii de apărare 

împotriva incendiilor; Monitorizarea 

activităţii de prevenire si stingere a 

i n c e n d i i l o r ;  E l a b o r a r e a 

documentelor specifice activităţii 

de PSI; Instruirea salariaţilor în 

domeniul prevenirii si stingerii; 

Controlul modului de respectare a 

măsurilor de prevenire şi stingere a 

incendiilor; Acordarea asistenţei 

tehnice de specialitate în situaţii critice. 

 

La această serie de curs au participat 

15 persoane din cadrul unor firme şi 

instituţii: ZES ZOLLNER ELECTRONIC 

SRL; SNTFC Cluj Napoca; TAQUA 

PARTNERS SRL; SPAS Baia Mare; 

PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL; 

IMPACT NORDRO SRL şi CCI MM, dar şi 

persoane fizice. Examenul de 

absolvire, care a constat dintr-o 

probă practică (sub forma unei 

lucrări) şi probă teoretică (test 

grilă), a avut loc în data de 20 

martie 2018 şi participanţii au 

obţinut note finale peste media 

9,00. 

Informaţii suplimentare şi înscrieri 

la sediul CCI Maramureş, la telefon 

0262 221510, 0770-842678, 

fax 0262 225794, emai l 

cci_mm@ccimm.ro sau accesaţi 

www.ccimm.ro. Persoana de 

contact: Mihail Mărăşescu. 

mailto:cci_mm@ccimm.ro
http://www.ccimm.ro
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Sănătate şi securitate în muncă ISO 45001:2018 

Sănătatea şi securitatea în muncă reprezintă 

preocuparea numărul unu pentru majoritatea 

organizaţiilor. Cu toate acestea, există în continuare 

decese şi răniri. ISO 45001 stabileşte standardul minim 

de practică pentru a proteja angajaţii din întreaga lume.  

ISO 45001, Sistemele de management al sănătăţii şi 

securităţii în muncă – Ghid de utilizare, este primul 

standard internaţional pentru sănătatea şi securitatea în 

muncă (SSM). Acesta oferă un cadru pentru creşterea 

siguranţei, reducerea riscurilor, îmbunătăţirea sănătăţii şi 

a bunăstării la locul de muncă, permiţând organizaţiei să 

îşi îmbunătăţească în mod proactiv performanţa SSM la 

locul de muncă.  

 

Pentru cine este ISO 

45001?  

ISO 45001 se aplică tuturor 

organizaţiilor, indiferent de 

mărime, industrie sau natura 

afacerii. Acesta este conceput 

pentru a fi integrat în procesele 

de management existente ale 

organizaţiilor şi urmează aceeaşi 

structură la nivel înalt ca şi alte 

standarde de sistem de 

management, cum ar fi ISO 

9001 (managementul calităţii) şi 

ISO 14001 (managementul 

mediului).  

 

Ce beneficii va aduce 

afacerii sau organizaţiei 

mele?  

ISO 45001 permite 

organizaţiilor să pună în aplicare 

un sistem de management al 

sănătăţii şi securităţii 

ocupaţionale. Acest lucru îi va 

ajuta să îşi gestioneze riscurile 

legate de sănătatea şi securitatea în muncă şi să îşi 

îmbunătăţească performanţa în materie de sănătate şi 

securitate la locul de muncă prin elaborarea şi punerea în 

aplicare a unor politici şi obiective eficiente. Beneficiile 

cheie ale utilizării standardului includ:  

• Reducerea incidentelor la locul de muncă  

• Reducerea absenteismului şi a fluctuaţiei de personal, 

ceea ce duce la creşterea productivităţii  

• Costuri reduse ale primelor de asigurare  

• Crearea unei culturi a sănătăţii şi a securităţii, prin 

care angajaţii sunt încurajaţi să îşi asume un rol activ 

pentru propria sănătate şi securitate în muncă  

• Angajamentul consolidat al conducerii pentru 

îmbunătăţirea în mod proactiv a sănătăţii şi securităţii în 

muncă  

• Capacitatea de a respecta cerinţele legale şi de 

reglementare  

• O reputaţie sporită  

• Îmbunătăţirea moralului personalului  

 

Prin ce se diferenţiază faţă de alte 

standarde de sănătate şi securitate în 

muncă?  

ISO 45001 a fost elaborat cu respectarea altor 

standarde conexe, precum OHSAS 18001 privind 

managementul sănătăţii şi securităţii în muncă, orientările 

OIM-SSM 2001 ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii, 

diferite standarde naţionale şi este în concordanţă cu 

standardele şi convenţiile internaţionale de muncă ale 

Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Dezvoltat în cadrul 

sistemului ISO, cu ajutorul experţilor din peste 70 de ţări, 

acesta oferă un cadru 

internaţional care ia în 

considerare interacţiunea dintre 

o organizaţie şi mediul său de 

afaceri. ISO 45001 adoptă o 

abordare bazată pe risc care 

asigură eficienţa şi îmbunătăţirea 

continuă pentru a satisface 

contextul în continuă schimbare 

al unei organizaţii.  

 

Pot integra ISO 45001 în 

sistemul meu existent de 

management?  

ISO 45001 împarte o structură 

la nivel înalt, un text de bază 

identic, precum şi termeni şi 

definiţii cu alte standarde ISO de 

sisteme de management recent 

revizuite, cum ar fi ISO 9001: 

2015 şi ISO 14001: 2015. 

Acest cadru este conceput 

pentru a facilita integrarea noilor 

subiecte de management în 

sistemele de management ale 

unei organizaţii. În plus, 

standardul ISO 45001 a fost 

conceput să respecte 

îndeaproape ISO 14001, deoarece este recunoscut faptul 

că multe organizaţii îşi combină funcţiile de sănătate şi 

securitate ocupaţională şi de management de mediu la 

nivel intern. Acest lucru va simplifica integrarea ISO 

45001, în special pentru cei care sunt familiarizaţi cu ISO 

14001. 

 

Mai multe detalii în broşura  http://www.asro.ro/wp-

content/uploads/2018/04/ISO-45001-Occupational-

health-and-safety_RO.pdf.  

Asociaţia de Standardizare din România pregăteşte 

versiunea în limba română a acestui standard, cu 

aprobare la sfârşitul lunii aprilie, iar din luna mai puteţi 

achiziţiona standardul şi de 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 
MĂRĂȘESCU – 0770-842678. 

http://www.asro.ro/wp-content/uploads/2018/04/ISO-45001-Occupational-health-and-safety_RO.pdf
http://www.asro.ro/wp-content/uploads/2018/04/ISO-45001-Occupational-health-and-safety_RO.pdf
http://www.asro.ro/wp-content/uploads/2018/04/ISO-45001-Occupational-health-and-safety_RO.pdf
mailto:cci_mm@ccimm.ro


HERMES CONTACT 9  

Acte normative publicate în 

Monitorul Oficial 

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 

22 februarie 2018 privind reglementarea 

unor măsuri în domeniul sănătăţii (MO nr. 

190 din 1 martie 2018) 

 ORDIN nr. 253 din 23 februarie 2018 

pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare, funcţionare şi autorizare  a 

serviciilor de îngrijiri palliative (MO nr. 

199 din 5 martie 2018) 

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 

1 martie 2018 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 190/2000 privind regimul 

metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în 

România (MO nr. 203 din 6 martie 2018) 

 HOTĂRÂRE nr. 68 din 1 martie 2018 

privind modificarea art. 4 alin. (1) lit. b) 

din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 

pentru aprobarea normelor şi criteriilor de 

atestare a staţiunilor turistice (MO nr. 207 

din 7 martie 2018) 

 LEGEA nr. 321 din 14 iulie 2006 

(*republicată*) privind regimul acordării 

finanţărilor nerambursabile pentru 

programele,  proiectele sau acţiunile 

privind sprijinirea activităţii românilor de 

pretutindeni  şi a organizaţiilor 

reprezentative ale acestora, precum şi a 

modului de repartizare şi de utilizare  a 

sumei prevăzute în bugetul Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni pentru 

această activitate (MO nr. 215 din 9 martie 

2018) 

 ORDIN nr. 11 din 4 ianuarie 2018 

pentru aprobarea Procedurii de profilare a 

persoanelor în căutarea unui loc de muncă 

înregistrate la agenţiile pentru ocuparea 

forţei de muncă (MO nr. 216 din 9 martie 

2018) 

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 

7 martie 2018 pentru modificarea unor 

acte normative din domeniul protecţiei 

mediului (MO nr. 218 din 12 martie 2018) 

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 

7 martie 2018 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 194/2002 privind regimul 

străinilor în România (MO nr. 218 din 12 

martie 2018) 

 ORDIN nr. 620 din 8 martie 2018 

privind aprobarea Listei conturilor de 

venituri ale bugetului de stat în care se 

încasează sume din contul de TVA deschis 

de persoanele impozabile înregistrate în 

scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea 

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

218 din 12 martie 2018) 

 ORDIN  nr. 2.254 din 27 februarie 

2018 pentru modificarea Ordinului 

viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării 

regionale şi administraţiei publice, nr. 

760/2016 privind aprobarea schemei de 

ajutor de minimis pentru sprijinirea 

dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul 

Programului operaţional regional 2014-

2020 (MO nr. 221 din 12 martie 2018) 

 ORDIN nr. 241 din 12 martie 2018 

privind modificarea şi completarea 

Ghidului de finanţare a Programului de 

stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 

2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-

ministrului, ministrul mediului, nr. 

661/2017 (MO nr. 222 din 12 martie 2018) 

 ORDIN nr. 2.253 din 27 februarie 2018 

pentru modificarea Ordinului viceprim-

ministrului, ministrul dezvoltării regionale 

şi administraţiei publice, nr. 3.254/2016 

privind aprobarea măsurii de sprijin, 

constând în acordarea unor ajutoare de stat 

şi ajutoare de minimis pentru 

îmbunătăţirea competitivităţii economice 

prin creşterea productivităţii muncii în 

întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul 

Programului operaţional regional 2014-

2020 (MO nr. 223 din 13 martie 2018) 

 HOTĂRÂRE nr. 80 din 1 martie 2018 

pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative în domeniul forţei de 

muncă (MO nr. 224 din 13 martie 2018) 

 ORDIN nr. 314 din 22 februarie 2018 

pentru aprobarea Metodologiei de control 

ex-post privind modul de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie 

publică, a contractelor/acordurilor-cadru 

sectoriale, a contractelor de concesiune de 

lucrări şi a contractelor de concesiune de 

servicii (MO nr. 229 din 14 martie 2018) 

 ORDIN nr. 2.258 din 27 februarie 2018 

pentru modificarea şi completarea 

anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, 

ministrul dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice, nr. 2.980/2013 

privind aprobarea condiţiilor de acordare a 

măsurilor de sprijin pentru investiţiile 

realizate în parcurile industrial (MO nr. 

229 din 14 martie 2018) 

 HOTĂRÂRE nr. 92 din 7 martie 2018 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului 

nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii 

Clasificării ocupaţiilor din România - nivel 

grupă de bază, conform Clasificării 

internaţionale standard a ocupaţiilor - 

ISCO 08 ( MO nr. 235 din 16 martie 2018) 

 LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 

(*republicată*) notarilor publici şi a 

activităţii notariale (MO nr. 237 din 19 

martie 2018) 

 ORDIN nr. 627 din 8 martie 2018 

privind aprobarea procedurii de 

transmitere a datelor prevăzute la art. 3 

alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) 

sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la 

art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 11 

la 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, către 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 

(MO nr. 238 din 19 martie 2018) 

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 

15 martie 2018 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. 241 din 19 martie 2018) 

 ORDIN nr. 673 din 15 martie 2018 

pentru modificarea şi completarea unor 

ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale  

de Administrare Fiscală privind aprobarea 

modelelor unor formulare utilizate în 

domeniul  colectării creanţelor fiscal (MO 

nr. 243 din 20 martie 2018) 

Continuare în pag. a 10-a 
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C.C.I. Maramureş - Busola dumneavoastră în afaceri ! 

prin Centrul de Promovare şi Informaţii de Afaceri al 

C.C.I. Maramureş, tel. 0262-221510, fax 0262-225794 
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Director al COLEGIULUI REDACŢIONAL: ing. GHEORGHE MARCAª  

SEDIUL REDACŢIEI: C.C.I. Maramureş, Bd.Unirii nr. 16, 430232 Baia Mare.  

Tel.: 40-262-221510, 40-362-405303, 40-728-233908; fax: 40-262-225794;  

e-mail: cci_mm@ccimm.ro, www.ccimm.ro, www.proafaceri.ro 

Tehnoredactare computerizată: EUGENIA SĂLĂJANU 

  hermes 

CONTACT 

 ISSN 1221-0455 

• Din străinătate 

Cereri 

Algeria 

❖ Utilaje de tratare a cerealelor /

seminţelor (6063) 

Austria 

❖ Porumb - 10.000 tone (6067) 

Licitaţii 

Austria 

➢ Scaune (6064) 

➢ Mobilier şcolar (6065) 

➢ Diverse tipuri de mobilier (6066) 

➢ Mobilier şcolar (6068) 

➢ Instalare de echipament de 

monitorizare a traficului rutier (6069) 

➢ Lămpi şi aparate de iluminat (6070) 

 ORDIN nr. 278 din 21 martie 2018 pentru modificarea şi 

completarea Ghidului de finanţare a Programului privind 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 

promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi 

eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin 

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017 

(MO nr. 250 din 21 martie 2018) 

 LEGE nr. 70 din 19 martie 2018 privind modificarea şi 

completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (MO nr. 252 

din 22 martie 2018) 

 ORDIN nr. 675 din 15 martie 2018 privind aprobarea 

metodelor indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de 

aplicare a acestora (MO nr. 257 din 23 martie 2018) 

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018 

privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare  şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative (MO nr. 260 din 

23 martie 2018) 

 LEGE nr. 72 din 22 martie 2018 privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO nr. 260 

din 23 martie 2018) 

 LEGE nr. 74 din 22 martie 2018 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi 

drepturile conexe (MO nr. 268 din 27 martie 2018) 

 ORDIN nr. 883 din 26 martie 2018 pentru aprobarea 

procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul 

prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii 

fiscale (MO nr. 271 din 28 martie 2018) 

 HOTĂRÂRE nr. 132 din 21 martie 2018 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea 

Cadrului naţional al calificărilor (MO nr. 273 din 28 martie 2018) 

 ORDIN nr. 888 din 27 martie 2018 pentru aprobarea 

modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare 

a formularului (212) "Declaraţie unică privind impozitul pe venit 

şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice" (MO nr. 279 

din 29 martie 2018) 

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 16 martie 2018 pentru aprobarea 

Metodologiei de organizare şi desfăşurare a stagiului de adaptare 

şi a probei de aptitudini în vederea recunoaşterii calificărilor de 

asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, sub 

incidenţa Regimului general de recunoaştere a calificărilor 

profesionale (MO nr. 291 din 30 martie 2018) 

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 29 martie 2018 

privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum 

şi pentru aprobarea  unor măsuri fiscal-bugetare (MO nr. 291 din 

30 martie 2018) 

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 

e c o n o m i c ă  R U R C E D  – 

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.  

Acte normative publicate în 

Monitorul Oficial 
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