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La mulţi ani 2019! 

Colegiul de Conducere al CCI Maramureş urează cititorilor ziarului 

Hermes Contact un an 2019 cu sănătate şi prosperitate în afaceri! 

- Stimată doamnă, pentru 
început vă rugăm să ne spuneţi 
cui se adresează cursul? 

- Cursul se adresează 
organizaţiilor care au obligaţia de 
a-şi desemna un Responsabil cu 
Protecţia Datelor – Data 
Protection Officer şi, de 
asemenea, celor care doresc să se 
pună în siguranţă prinvind 
prevederile Regulamentului 
European prin desemnarea unui 
Responsabil cu Protecţia Datelor. 
- Care este tematica acestui 

curs? 
- În primul rând, vom prezenta 

cerinţele Regulamentului European 
nr. 679 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date. Apoi, 
vom pregăti participanţii pentru  
implementarea şi monitorizarea 
documentelor necesare pentru 
conformarea la cerinţele 
Regulamentului European privind 
protecţia datelor cu caracter 
personal. Nu în ultimul rând, vom 
certifica participanţii ca Data 
Protection Officer, 
conştientizându-i de riscurile 

privind protecţia datelor cu 
caracter personal, de riscurile 
legate de securitatea informaţiei 
şi metodele de minimizare ale 
acestora...  
- Ne puteţi da câteva 

elemente ce fac parte din 
Agenda cursului? 

- Da, vorbim aici de Conceptul de 
informaţie, Conceptul de date cu 
caracter personal, Reglementări 
legislative, EU GDPR - European 
General Data Protection 
Regulament, ce se aşteaptă de la 
organizaţii legat de protecţia 
datelor cu caracter personal, rolul 
Responsabilui cu Protecţia Datelor 
cu Caracter Personal (DPO Data 
Protection Officer), ANSPDPC 
Autoritatea Naţională de 

Supravegnere a Prelucrării Datelor 
cu Caracter Personal şi cerinţele 
de conformare în relaţia cu 
autoritatea, analiza activităţilor 
care procesează date cu caracter 
personal, drepturile persoanelor 
private, analize de impact – studii 
de caz, politici şi proceduri pentru 
protejarea datelor cu caracter 
personal. 
- Concluzionând... 
- Cursul are un pronunţat 

caracter practic, prin exerciţiile şi 
studiile de caz care urmăresc 
promovarea unei culturi privind 
protecţia datelor cu caracter 
personal, protecţia informaţiei, 
promovarea unei gândiri preventive 
pentru identificarea riscurilor şi 
minimizarea acestora prin măsuri 
şi controale de protecţie. 
- Menţionăm că echipa de 

lectori va fi formată din 
specialiști în domeniul IT pe 
soft, dar și pe hard, ceea ce va 
da un plus cursului în ideea 
pregătirii cursanţilor spre 
implementarea controalelor 
organizaţionale, dar și tehnice - 
pentru conformarea cu legislaţia, 
dar și în vederea certificării.  

Doina MACOVEI 

Protecţia datelor cu caracter personal  

o măsură luată la nivel EU, care se aplică și în România 

Detalii despre cursurile organizate de CCI Maramureş, începând cu ianuarie 2019, puteţi citi 
în pagina 5 

Interviu cu dna lector Sorina Carmen COTEȚ - ing. Automatizări - Calculatoare cu o 
experienţă bogată în managementul de proiecte, training şi consultanţă în domeniul calităţii 



HERMES CONTACT 2  



HERMES CONTACT 3  



HERMES CONTACT 4  

Exact acum 20 de ani scriam despre 
un întreprinzător, a cărui firmă se afla 
pe val, iar puterea de a se reinventa se 
vedea la fiecare pas. Numele: 
Valentin Ioan PĂCURAR, firma 
CORAMET SRL. Dacă atunci firma 
vindea vopsele și lacuri pe bază 
de apă și nu numai, având o 
colaborare bună cu Azur 
Timișoara și producătorii de 
mobilă locali, cărora le furniza 
vopselurile netoxice folosite în 
special la mobilierul pentru copii, 
nu a fost decât un pas până la 
fabricarea acestora în regim 
propriu. Nu a fost ușor, dar în tot 
acest timp interlocutorul nostru a 
dat dovadă de un spirit 
antreprenorial ieșit din comun. În 
parcursul sinuos al afacerii nu a 
fost singur,  mai  întâi,  din 1998, 
i-a stat alături soția sa Ileana, 
apoi, după terminarea studiilor 
fiul Bogdan și ulterior nora. 

Astăzi CORAMET SRL numără 46 
de angajați, iar din anul 2000 firma 
are o fabrică de producție de lacuri pe 

Membri CCI Maramureș se prezintă 

După douăzeci de ani… CORAMET IMPORT-EXPORT SRL 
bază de apă, dar și vopsele lavabile și 
tencuieli în care materia primă - 
rășini, materii auxiliare și pigmenți - 
sunt de cea mai bună calitate. De 
asemenea, la ora actuală firma are 6 
puncte de desfacere: două în Baia 
Mare și câte unul în Zalău, Jibou, 
Baia Sprie, Satu Mare. Dar cea mai 
mare realizare este că produsele 
firmei, sub denumirea HAIM (casă, 
în limba germană) sunt la fel de 
competitive cu cele ale marilor 
producători interni și externi, care se 
află pe piață de zeci de ani… iar 
produsele made in Romania, Baia 
Mare, Coramet iau de ceva vreme și 
drumul exportului, mai precis spre 
Slovacia, nepunându-i la socoteală pe 
cei peste 400 de clienți fideli ai 
firmei. 

“Prețul succesului este prezența 
aproape continuă în firmă, în mijlocul 

oamenilor și a faptelor - mai 
menționa interlocutorul meu - iar 
legătura care s-a creat cu personalul 
în peste 15 ani de conviețuire a dus la 

o fluctuație aproape inexistentă, cel 
puțin la generația de început din 
firmă. Perseverența ne-a dus unde 
suntem, dar fără cei care vin din urmă 
ne-ar fi foarte greu. Îmi pare bine că 

există și că ne urmează exemplul, 
a conchis dl. Păcurar.” 
     Nu pot să nu menționez 
colaborarea strânsă de 20 de ani 
dintre firma Coramet și Camera 
de Comerț și Industrie 
Maramureș, dar și implicarea 
firmei în proiecte culturale, 
precum comemorarea lui Iuliu 
Maniu de la Sighetu Marmației - 
timp de 15 ani - în care sunt 
invitați foștii deținuți politici. 
     Coramet nu și-a încheiat încă 
parcursul, mai are multe de spus 
în ceea ce privește afacerile, iar 
familia Păcurar - stâlpi ai 
societății maramureșene, oameni 

sinceri și faini - sunt cei care ne pot 
salva de la un declin sigur și de la un 
viitor incert. Vă vom ține la curent… 

Doina MACOVEI  

dl Bogdan Păcurar -  
următoarea generaţie 

Stâlpii de bază ai firmei - familia Păcurar 

dl Valentin Ioan Păcurar  
administratorul firmei Coramet  
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CALENDAR CURSURI 

IANUARIE - FEBRUARIE 2019 

 
 

Contact: Camera de Comerț și Industrie Maramureș, Baia Mare, bd. Unirii nr. 16, parter (intrarea din bd. Unirii), cam. 6, tel. 
0262 221510, fax 0262 225794, e-mail: cursuri@ccimm.ro, web: www.ccimm.ro,  

 
Responsabili: Tatiana Sasu - tel. 0739675279 și Mihail Mărășescu - tel. 0770842678 

Denumire curs Cod COR Data inceperii cursului 

ARHIVAR 441501  14 ianuarie  

INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII 
ÎN MUNCĂ 

325723  14 ianuarie  

NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ -  6 februarie  

INSPECTOR/ REFERENT RESURSE UMANE 333304  11 februarie  

NOU! RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU 
CARACTER PERSONAL (GDPR) 

242231  18 februarie  

CADRU TEHNIC CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL 
PREVENIRII ȘI STINGERII INCENDIILOR (PSI) 

541902  18 februarie  

În perioada 26 noiembrie - 11 decembrie 2018, 
Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş în cadrul 
Academiei de Management pentru IMM-uri a organizat o 
nouă serie de curs “EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE”, COD 
COR 214946.  

Tematica cursului a fost orientată atât către instituţiile/
organizaţiile având calitatea de autorităţi contractante cât şi 
către operatorii economici ce au calitatea de ofertanţi. 
Astfel au fost abordate aspecte privind noul cadru 
legislativ, iniţierea, derularea şi finalizarea diferitelor 
proceduri de achiziţie publică, atât din perspectiva 
autorităţilor contractante cât şi din perspectiva ofertanţilor, 
pentru ca aceştia să devină operatori competenţi şi eficienţi 
pe piaţa achiziţiilor publice. 

La curs au participat un număr de 12 persoane, atât 
angajați ai instituțiilor publice cât și ai operatorilor 
economici din județul Maramureș.  

CURS EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE 
Examenul final al cursului a fost organizat în data de 13 

decembrie 2018 la sediul CCIMM.  
Tatiana SASU 

http://www.ccimm.ro/services/show.php?id=129&menu_id=20&menu_id=31
mailto:cursuri@ccimm.ro
http://www.ccimm.ro
http://www.ccimm.ro/menu/meniuIntermed.php?highlight=396&project_folder=/
http://www.ccimm.ro/menu/meniuIntermed.php?highlight=307&project_folder=/
http://www.ccimm.ro/menu/meniuIntermed.php?highlight=307&project_folder=/
http://www.ccimm.ro/menu/meniuIntermed.php?highlight=296&project_folder=/
http://www.ccimm.ro/menu/meniuIntermed.php?highlight=82&project_folder=/
http://www.ccimm.ro/menu/meniuIntermed.php?highlight=403&project_folder=/
http://www.ccimm.ro/menu/meniuIntermed.php?highlight=403&project_folder=/
http://www.ccimm.ro/menu/meniuIntermed.php?highlight=398&project_folder=/
http://www.ccimm.ro/menu/meniuIntermed.php?highlight=398&project_folder=/
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Ne-au colindat... 
În luna decembrie a.c. CCI 

Maramureş a fost gazda 

colindătorilor de la firma Eaton 

Electro Producție SRL din 

Sârbi.  

Pentru că un sfert de secol de modă de 
lux pentru maramureșeni este sinonim cu 
firma COZAC am avut plăcerea de a sta de 

vorbă cu familia care a făcut posibilă 
existența longevivă a firmei, dar și 
transformarea ei într-un brand de 
renume. 

O afacere de familie, pornită de dl. Ioan 

Cozac din dragostea domniei sale pentru 
frumos, lux și în general tot ce se asociază 

cu ideea de imagine - la care doamna 

O firmă ce dă eleganță băimărenilor…  

Concert caritabil 

Pe 5 decembrie, la Centrul de Instruire şi Marketing al Camerei de Comerţ şi Industrie 

Maramureş (Aleea Expoziţiei nr. 5) , a avut loc un concert de colinde susţinut de Corala Armonia din 

Baia Mare. Evenimentul este unul caritabil şi este organizat de clubul Rotary Baia Mare, în colaborare 

cu Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş. ”Este o campanie de prevenţie a cancerului de sân, cu 

scopul de a ajuta persoanele să conştientizeze importanţa prevenirii şi a depistării precoce a cancerului 

mamar. Pentru fiecare donaţie, clubul Rotary Baia Mare dublează suma pentru a se putea realiza cât 

mai multe ecografii mamare, cu precădere persoanelor din mediul rural”, a subliniat Florentin Nicolae 

Tuş, preşedinte CCI Maramureş, unul dintre partenerii evenimentului şi, în acelaşi timp, membru Rotary. 

Cozac s-a pliat pentru tot ce înseamnă 

calcule economice în firmă, nu a putut să 
fie decât un succes! 

Nu pot să nu amintesc dragostea 
domnlui administrator, încă de mic copil, 

pentru eleganță… La arhicunoscuta 
întrebare a celor mari “Ce vrei să te faci 

când o să fii mare?” el răspundea că vrea 

să devină… domn. Iar de la acest răspuns 
până la eleganța de azi nu a fost decât un 

drum de continuă perfecționare și 
modelare. 

Pe domnia sa l-am găsit între două 
drumuri - la celebrul târg din Florența 
dedicat modei bărbătești Pitti Uomo și în 
Turcia, unde există o parte dintre 
producătorii hainelor sale. Și cum firma 
are 25 de ani de activitate neîntreruptă, 
chiar 28 dacă ar fi să ne raportăm la 
începuturile neatestate de acte, putem 
înțelege seriozitatea cu care a tratat 
acest domeniu, care poate părea pentru 
unii ușor de condus. “Întotdeauna mi-am 
dorit să mă pot îmbrăca bine dintr-un 
magazin - ne-a declarat dl. administrator 
- și asta am realizat prin brandul nostru. 
Avem un portofoliu de clienți fideli, iar 
60-70% dintre produsele noastre sunt 
destinate exclusiv bărbaților. Pentru cei 
care sunt nehotărâți asigurăm consiliere 
și chiar oferim o garanție post-vânzare, 
în care se pot face mici retușuri hainelor 
achiziționate sub marca noastră. Iar 
pentru cei care doresc să se îmbrace 
bine, dar la prețuri cu 30-40% mai 
reduse ca în magazinul de lux, am 
deschis un alt punct de lucru smart-
casual a cărui necesitate a fost dictată 

de piața fashion și de către mobilitatea 
societății. 

Cei 10 angajați, câțiva fiind în firmă încă 
de la început, sunt considerați familia 
noastră extinsă și am încercat din 
răsputeri să-i fidelizăm.” 

Așadar, o firmă ce ne impune un stil de 
viață luxuriant, creat în special pentru 
bărbații de afaceri sau care au aptitudini 

în domeniu creativ, despre care vom mai 
auzi, chiar dacă următoarea generație nu 
a ales domeniul antreprenorial, ci pe cel 
diplomatic. O familie care a mizat totul pe 
cartea eleganței și a modei, care ne-a 
făcut să arătam mai bine și a cărei 
imagine înseamnă putere! 

Doina MACOVEI 

dl Ioan Cozac– administratorul firmei 
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FISCALITATE 
•LEGE nr. 285 din 29 noiembrie 2018 pentru 

modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal (MO nr. 1028 din 3 
decembrie 2018) 
➢ Legea modică art. 453 din Codul Fiscal 

referitor la dentiția clădirii din punct de vedere al 
impozitului pe clădire. Mai exact, noua definiție 
include în categoria clădirilor și construcţiile 
reprezentând turnurile de susținere a turbinelor 
eoliene. Implicit acestea vor face obiectul 
impozitului pe clădiri. 

•ORDIN nr. 1.667 din 14 noiembrie 2018 
privind pragurile valorice Intrastat pentru 
colectarea informatiilor statistice de comert intra-
UE cu bunuri în anul 2019 (MO nr. 1030 din 4 
decembrie 2018) 

Ordinul menține și pentru anul 2019 aceleași 
praguri valorice Intrastat ca și pentru 2018. Astfel, 
acestea sunt : 

- 900.000 lei pentru expedieri intra-UE de 
bunuri (livrări intracomunitare) 

- 900.000 lei pentru introduceri intra-UE de 
bunuri (achiziții intracomunitare). Operatorii 
economici care în cursul anului 2018, au efectuat 
schimburi de bunuri cu statele membre ale 
Uniunii Europene, a căror valoare anuală 
depășește oricare din cele două praguri, trebuie 
să completeze și să transmită la Institutul 
Național de Statistică declaraţii statistice Intrastat 
începând cu luna ianuarie 2019. 
•ORDIN nr. 2.846 din 16 noiembrie 2018 

pentru aprobarea Procedurii de anulare a 
obligațiilor de plată stabilite prin "Decizia de 
impunere privind contribuția de asigurări sociale 
de sănătate datorata de persoanele fizice potrivit 
art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", precum 
şi pentru aprobarea modelului şi conținutului 
unor formulare (MO nr. 1032 din 5 decembrie 
2018) 

•ORDIN nr. 1.549 din 29 noiembrie 2018 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
stabilirea documentelor justificative privind 
dobândirea calității de asigurat (MO nr. 1036 din 
6 decembrie 2018) 
•ORDIN nr. 3.659 din 26 noiembrie 2018 

pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare 
unitara a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) si 
alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal (MO nr. 1037 din 6 decembrie 
2018) 

➢ Ordinul aduce clarificări cu privire la 
încadrarea operațiunilor de alimentație publică în 
categoria prestărilor de servicii de restaurant sau 
Caterina pentru care se aplică cota redusă de 
TVA de 5%, cotă în vigoare începând cu 1 
noiembrie 2018. 
•HOTARARE nr. 937 din 7 decembrie 2018 

pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe 
tara garantat in plata (MO nr. 1045 din 10 
decembrie 2018) 
➢ Hotărârea modifică nivelul salariului de baza 

minim garantat în plată, fiind definite două praguri 

Acte normative publicate în 

Monitorul Oficial DECEMBRIE 

minime aplicabile începând cu data de 1 ian. 
2019: 

- 2.080 lei lunar - nivelul de bază  
- 2.350 lei lunar pentru personalul încadrat pe 

funcții pentru care se prevede nivelul de studii 
superioare (cu o vechime în muncă de min. 1 an 
şi studiile superioare să fie necesare pentru 
funcția de încadrare). 

•ORDIN nr. 3.105 din 11 decembrie 2018 
privind modificarea şi completarea Ordinului 
președintelui Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului 
şi conținutului formularelor utilizate pentru 
declararea impozitelor şi taxelor cu regim de 
stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă 
(MO nr. 1067 din 17 decembrie 2018) 

•ORDIN nr. 3.040 din 4 decembrie 2018 
privind stabilirea operaţiunilor care dau dreptul la 
debitarea contului de TVA (MO nr. 1069 din 18 
decembrie 2018) 
•ORDIN nr. 3.148 din 17 decembrie 2018 

pentru modificarea Nomenclatorului obligaţiilor 
fiscale care se plătesc în contul unic, aprobat prin 
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 (MO nr. 
1091 din 21 decembrie 2018) 
➢ Ordinul reglementează noile conturi unice 

deschis pentru achitarea amenzilor 
contravenționale ale persoanelor fizice 

•ORDIN nr. 3.893 din 27 decembrie 2018 
privind deschiderea contului unic pentru achitarea 
amenzilor contravenţionale potrivit prevederilor 
Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare 
a achitării amenzilor contravenţionale (MO nr. 
1105 din 27 decembrie 2018) 

•LEGE nr. 354 din 27 decembrie 2018 

pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal (MO nr. 1110 din 
28 decembrie 2018) 
•ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 

decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri 
fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor termene (MO 
nr. 1116 din 29 decembrie 2018) 

➢ Ordonanța aduce multiple modificări de 
natură fiscală, economică și bugetară. 
➢ Principalele modificări aduse de Ordonanță 

sunt: 
- TVA - Prelungirea aplicării măsurilor de 

simplificare (taxare inversă) până în 30 iunie 
2022; 

- Se stabilește un nou nivel al salariului 
minim în construcții în perioada 1 ian. – 31 dec. 
2019 de 3.000 lei lunar; 

- Se prevăd noi facilități fiscale în domeniul 
construcțiilor (scutirea de impozit a veniturilor din 
salarii dacă salariul brut este între 3.000 şi 
30.000 lei lunar, reducerea contribuției de 
asigurări sociale (CAS) de la 25 % la 21,25 %, 
scutirea la plata contribuției la asigurările sociale 
de sănătate (CASS) aceștia fiind asigurați la 
sănătate fără plata contribuției etc.); 

- Baza de calcul a contribuțiilor sociale 
obligatorii (CAS si CASS) pentru contractele de 
muncă cu timp parțial este salariul  minim brut 
corespunzător cu vechimea și nivelul studiilor 
impuse de activitatea desfășurată; 

- Limitarea utilizării zilierilor care vor putea fi 
angajați doar în domeniile: agricultură, vânătoare, 
și servici anexe, silvicultură, cu excepția 
exploatării forestiere, pescuit și acvacultură, 
precum și a perioadei într-un an calendaristic de 
maxim 180 de zile / an); 

- Se prelungește termenul de restituire a 
taxei de primă înmatriculare până la data de 30 
iunie 2019; 

- Se modifică prevederile Codului de 
Procedură Fiscală în ceea ce privește eșalonarea 
la plată, devenind posibilă suplimentarea sumelor 
eșalonate la plată cu anumite categorii de 
creanțe bugetare; 

- Ordonanța introduce și alte măsuri cum ar fi: 
✓ Înaintarea Fondului de Dezvoltare și 

Investiții ce va avea un buget uriaș și are ca rol 
finanțarea proiectelor de investiții în domeniul 
sănătății, educației, apă-canalizare, energie 
electrică, gaze, transport, drumuri, salubrizare. 
✓ Înființarea Programului de finanțare a 

investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea 
stațiunilor balneare 
✓ Înființarea programului "gROwth - investim 

în copii, investim în viitor" 
✓ Înființarea Fondului de finanțare a 

contractelor de parteneriat public-privat. 

FINANȚĂRI, SUBVENȚII 
•LEGE nr. 296 din 3 decembrie 2018 privind 

aprobarea Programului de investiţii pentru 
înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare 
a laptelui în zona montană (MO nr. 1033 din 5 
decembrie 2018) 

•LEGE nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind 
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului (MO 1043 din 10 
decembrie 2018) 

•HOTĂRÂRE nr. 939 din 7 decembrie 2018 
pentru modificarea art. 19 alin. (5) din Hotararea 
Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei 
scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii 
animalelor, precum şi pentru modificarea art. 11 
alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 
privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis 
pentru aplicarea programului de susţinere a 
crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau 
Mangaliţa în vederea producerii cărnii de 
porc" (MO nr. 1045 din 10 decembrie 2018) 

•ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 
decembrie 2018 privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi 
întreprinderi mici şi mijlocii (MO nr. 1060 din 14 
decembrie 2018) 

•ORDIN nr. 1.287 din 5 decembrie 2018 
pentru aprobarea Ghidului de finanţare a 

Continuare în pag. a 8-a 
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Programului privind instalarea sistemelor de 
panouri fotovoltaice pentru producerea de 
energie electrică, în vederea acoperirii 
necesarului de consum şi livrării surplusului în 
reţeaua naţională (MO nr. 1061 din 14 
decembrie 2018)  

•HOTĂRÂRE nr. 980 din 13 decembrie 

2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei 
scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea 
investiţiilor care promovează dezvoltarea 
regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi 
crearea de locuri de muncă (MO nr. 1067 din 17 
decembrie 2018) 
•ORDIN nr. 3.741 din 10 decembrie 2018 

privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat 
în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru 
instituirea unor scheme de ajutor de stat având 
ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact 
major în economie şi a Ghidului de plată elaborat 
în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru 
instituirea unor scheme de ajutor de stat având 
ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact 
major în economie (MO nr. 1075 din 19 
decembrie 2018)  
•ORDIN nr. 6.397 din 6 decembrie 2018 

pentru modificarea şi completarea Ordinului 
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării 
regionale, administraţiei publice şi fondurilor 
europene, nr. 2.400/2017 privind aprobarea 
măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de 
minimis pentru IMM-uri sub formă de garanţie 
neplafonată de portofoliu din cadrul Programului 
operaţional "Iniţiativa pentru IMM" (MO nr. 1079 
din 20 decembrie 2018) 
•LEGE nr. 322 din 21 decembrie 2018 

pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul gestionării financiare a 
fondurilor europene (MO nr. 1099 din 27 
decembrie 2018) 
•LEGE nr. 332 din 21 decembrie 2018 

privind aprobarea Programului de investiţii pentru 
înfiinţarea stânelor montane (MO nr. 1103 din 27 
decembrie 2018) 
•LEGE nr. 334 din 21 decembrie 2018 

pentru aprobarea Programului de încurajare a 
investiţiilor din zona montană (MO nr. 1103 din 
27 decembrie 2018) 
•HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 21 decembrie 

2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea 

Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în 
turism - Masterplanul investiţiilor în turism - şi a 
criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii 
în turism (MO nr. 1104 din 27 decembrie 2018)  

•LEGE nr. 336 din 21 decembrie 2018 
privind aprobarea Programului pentru stimularea 
angajării tinerilor în sectoarele agricultură, 
acvacultură şi industria alimentară (MO nr. 1107 
din 28 decembrie 2018) 

•LEGE nr. 331 din 21 decembrie 2018 
privind aprobarea Programului de investiţii pentru 
înfiinţarea unităţilor de capacitate mică pentru 
sacrificarea animalelor şi/sau prelucrarea cărnii în 
zona montană (MO nr. 1111 din 28 decembrie 
2018) 

•LEGE nr. 333 din 21 decembrie 2018 
privind aprobarea Programului de investiţii pentru 
înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare 
primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau 
a plantelor medicinale şi aromatice din flora 
spontană şi/sau de cultură în zona montană (MO 
nr. 1111 din 28 decembrie 2018) 

ALTE DOMENII 
•LEGE nr. 275 din 23 noiembrie 2018 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
15/2017 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în 
România (MO nr. 1027 din 3 decembrie 2018) 
•ORDIN nr. 1.411 din 16 noiembrie 2018 

privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru 
modificarea Instrucţiunilor privind condiţiile, 
termenele şi procedura pentru acceptarea şi 
evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor 
anticoncurenţiale, puse în aplicare prin Ordinul 
preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 
724/2010 (MO nr. 1036 din 6 decembrie 2018) 

•LEGE nr. 297 din 3 decembrie 2018 privind 
Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi 
pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 
89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea 
operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva 
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (MO nr. 
1040 din 7 decembrie 2018) 

•ORDIN nr. 1.112 din 23 noiembrie 2018 
pentru aprobarea conţinutului registrului naţional 
al administratorilor de păduri şi al ocoalelor 
silvice, a modelului documentelor de constituire, 
organizare şi funcţionare, a procedurii de 
constituire şi autorizare pentru toate ocoalele 
silvice şi a atribuţiilor acestora (MO nr. 1051 din 
12 decembrie 2018) 

•ORDIN nr. 1.249 din 10 august 2018 privind 

instituirea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele 
rutiere cu masa totală maximă autorizată mai 
mare cu 7,5 tone pe unele sectoare de autostrăzi 
şi de drumuri naţionale europene (E) pentru 
vehiculele rutiere, altele decât cele destinate 
exclusiv transportului de persoane, în zilele de 
vineri, sâmbătă, duminică, în zilele 
premergătoare zilelor de sărbătoare legală şi în 
zilele de sărbătoare legală (MO nr. 1056 din 13 
decembrie 2018) 

•ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 7 

decembrie 2018 privind modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi 

pentru prorogarea unor termene (MO nr. 1058 
din 13 decembrie 2018) 

•ORDIN nr. 1.824 din 5 decembrie 2018 

pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice privind aplicarea prevederilor 

referitoare la organizarea şi efectuarea 

transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe 

acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 
27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate 

prin Ordinul ministrului transporturilor şi 

infrastructurii nr. 980/2011 (MO nr. 1060 din 14 

decembrie 2018) 
•ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 13 

decembrie 2018 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (MO nr. 1062 din 14 
decembrie 2018) 

•LEGE nr. 310 din 17 decembrie 2018 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
134/2010 privind Codul de procedură civilă, 

precum şi pentru modificarea şi completarea altor 

acte normative (MO nr. 1074 din 18 decembrie 
2018) 

•HOTĂRÂRE nr. 1.001 din 20 decembrie 

2018 privind prorogarea termenului prevăzut la 

art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 

1.004/2016 pentru aprobarea Normelor 
referitoare la provenienţa, circulaţia şi 

comercializarea materialelor lemnoase, la regimul 

spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi 

al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi 
a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) 

nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a 

obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe 

piaţă lemn şi produse din lemn (MO nr. 1092 din 
21 decembrie 2018) 

•LEGE nr. 335 din 21 decembrie 2018 

pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (MO 
nr. 1103 din 27 decembrie 2018) 
•ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 21 

decembrie 2018 privind accesibilitatea site-urilor 
web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din 
sectorul public (MO nr. 1105 din 27 decembrie 
2018) 


