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MISIUNI ECONOMICE
Punte bilaterală: România - Polonia
Primii paşi către o colaborare importantă

În contextul preluării preşedinției
Uniunii Europene de către România
şi la invitația Institutului pentru
Studii Estice din Varsovia o
delegație a Maramureşului din care
au
făcut
parte
preşedintele
Consiliului Județean, dl. Gabriel
Zetea
şi
preşedintele
CCI
Maramureş, dl. Florentin Nicolae
Tuş, s-a aflat în perioada 24-25
ianuarie a.c. în Polonia.
Scopul vizitei a fost participarea
la cea de a XII-a ediție a Forumului
Economic Europa- Ucraina organizat
la Rzeszow/ Jasionka, Polonia, la
Târgul Comercial Estic, dar şi la
Forumul Slovac.
Oficialii
maramureşeni
s-au
întâlnit cu mareşalul Voievodatului
Podcarpathie, dl. Wladyslaw Ortyl,
căruia i-au exprimat disponibilitatea
inițierii şi colaborării în proiecte

comune pentru dezvoltare
economică, în special pe linie
turistică, dar şi intenția
unei înfrățiri viitoare ale
celor două regiuni, datorită
punctelor
comune
ale
acestora- fie din punct de
vedere
economic,
fie
cultural.
Dl. Florentin Nicolae Tuşpreşedintele Camerei de
Comerț
şi
Industrie
Maramureş, precum şi dl. Gabriel
Zetea - preşedintele Consiliului
Jedețean s-au întâlnit cu omologul
CCI poloneze dl. Mieczyslaw Lagowski
din Rzeszow, împreună identificând
oportunități de colaborare economică
între operatorii economici ai ambelor
regiuni.
Totodată oficialii români au stat de
vorbă cu dl. Zygmunt Berdychowski preşedintele Institutului
pentru Studii Estice şi cu
dl. Marek Marszalek,
responsabil
pentru
România
şi
Republica
Moldova al Institutului
despre contextul actual
economic, dar şi situația
investițiilor din Maramureş,
infrastructura
turistică în sporturile de
iarnă, dar şi studiile cu

impact major realizate de institutul
polonez.
Menționăm că la acest forum
polonez au participat 800 de
delegații din 25 de țări ale UE, dar
şi din Statele Unite ale Americii,
între care membri ai guvernelor,
politicieni, oameni de afaceri,
reprezentanți
ai
organizațiilor
internaționale. Cele peste 30 de
dezbateri au avut ca teme de
interes:
politica
internațională,
dezvoltarea economică şi socială,
integrarea europeană şi reformele
acestor țări. Cele două zile de
dezbateri au fost încununate de
succes şi au însemnat un promițător
start în colaborare bilaterală pe mai
multe planuri. Vă vom ține la curent
cu
evoluția
acestor
cooperări
româno-poloneze.
Doina Macovei

Pe adresa redacţiei…

Stimate Domnule Preşedinte Florentin Tuş,

Dorim să vă mulţumim pe această cale pentru colaborarea de succes pe care considerăm că am avut-o pe
perioada delegaţiei noastre la Forumul Economic de la Rzeszow din Polonia.
Întâlnirile de lucru derulate cu preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie din Rzeszow, mareşalul
regiunii Podkarpackie şi preşedintele Institutului pentru Studii Estice din Varşovia au avut în opinia
noastră, rolul de a sublinia importanţa relaţiilor ce pot fi dezvoltate cu Polonia, atât din punct de vedere
socio-economic cât şi administrativ, în beneficiul tuturor părţilor. Vă propun ca în viitor să dezvoltăm
această colaborare productivă prin generarea în parteneriat a unor evenimente şi relaţii de cooperare ce vor
putea aduce o plus valoare comunităţii maramureşene, în plan economic şi social. Veţi regăsi în instituţia
noastră un sprijin pentru proiectele viitoare ale Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş.

Cu prietenie, Gabriel Valer Zetea
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MISIUNE ECONOMICÃ
Organizată de CCI Maramureş în Republica Moldova

Cu ocazia expoziției
„Fabricat în Moldova”, în
perioada 29 ianuarie-1
februarie 2019, Camera de
Comerț
şi
Industrie
Maramureş a organizat o
misiune
economică
în
Republica
Moldova
la
invitația Camerei de Comerț
şi Industrie a Republicii
Moldova.
Din componența delegației
maramureşene au făcut
parte firmele: AAD Mara
Consulting SRL, Delta
Engineering
Automation
SRL, Amion Distribution
SRL,
Rosario
SRL,
Solmixflor
SRL,
prin
reprezentanții lor, care au
făcut primii paşi în stabilirea
de relații economice cu
partenerii
omologi
moldoveni.
Expoziția „Fabricat în
Moldova”, este un eveniment
de referință pentru mediul de
afaceri moldovean, unde la
ediția a XVIII-a au participat
450 de firme pe o suprafață
de 4680 m2 din următoarele
domenii: industria mobilei şi
textile care reprezintă bradul
”Din Inimă”, sectorul agricol,
tehnică agricolă, domeniul

alimentar (patiserie, lactate,
fructe uscate şi congelate,
industria
viticolă),
meşteşuguri tradiționale şi
servicii publice.
Pe
lângă
vizitarea
expoziției şi stabilirea de noi
contacte cu mediul de
afaceri moldovean, Camera
de Comerț şi Industrie a
Republicii
Moldova
a
organizat în cea de-a doua
zi Forumul B2B RomâniaMoldova unde din delegația
României pe lângă firmele
din Maramureş au participat
şi firme din Vaslui, Prahova,
Argeş. Întâlnirea s-a bucurat
de prezența
domnului
Daniel IONIȚĂ ambasador
extraordinar şi plenipotențiar

al României în Republica
Moldova şi dl. Adrian
BEREZINTU - ministru
consilier
din
cadrul
Ambasadei României în
Republica Moldova - Biroul
de Promovare Comercială şi
Economică Chişinău.
La sesiunea de inaugurare
a lucrărilor Forumului de
Afaceri, dl. ambasador
Daniel Ioniță a declarat: ”La
finalul anului 2018 s-au
înregistrat cifre istorice în
relația comercială bilaterală,
respectiv,
volumul
comerțului bilateral a crescut
la aproximativ două miliarde
de USD. Republica Moldova
reprezintă a treia piață
extracomunitară
de
desfacere a produselor
româneşti, după Turcia şi
SUA, devansând piețe de
top, precum Serbia, Ucraina,
Federația Rusă.
România se află în topul
comerțului
exterior
al
Republicii Moldova, fiind
principalul
partener
comercial al acesteia.”
Misiunea economică a fost o
reuşită care poate să
deschidă noi pârghii de
colaborare bilaterală.
Conform datelor oficiale,

România se situează pe
locul I în top ţărilor partenere
ale Republicii Moldova în
derularea exporturilor, cu o
pondere de 27,4% din totalul
exporturilor moldoveneşti.
Cu referire la importurile
Republicii
Moldova,
România se poziționează pe
locul I, cu o pondere de
6,95% din totalul importurilor
moldoveneşti.
Potrivit acelorași date
oficiale în România sunt
înregistrate un număr de
5607 societăți mixte cu
participare de capital din
Republica Moldova şi cu un
capital investit de peste 50
milioane USD. Iar în
Maramureş există 42 de
companii cu capital din
Moldova.
Astfel, Republica Moldova
ocupa locul 45 în topul
investitorilor
străini
în
România
şi
firmele
moldovenești
constituiau
2,32 % din totalul firmelor cu
participare străină din țara
noastră.
Delegațiile moldovenești
sunt așteptate la principalele
manifestări expoziționale din
Maramureș.
Doina MACOVEI
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“Repere economice maramureşene”- ediţia 2018
Camera de Comerț și Industrie
Maramureș a editat la începutul acestui
an
revista
“Repere
economice
maramureșene 2018” - o analiză
detaliată a celor mai importante date ale
economiei locale. Principalele surse de
informații ce stau la baza lucrării au fost
date provenite de la Ministerul
Finanțelor Publice, Oficiul Național al
Registrului
Comerțului,
Direcția
Județeană de Statistică Maramureș,
Institutul Național de Statistică, surse
publice, dar și baza de date proprie a CCI
Maramureș.
Datele financiare prezentate în lucrare
sunt aferente bilanțurilor anuale din
perioada 2008-2017, depuse în termen
legal de către firmele înregistrate cu
sediul social în județul Maramureș.
Lucrarea cuprinde date generale
despre județ, statistica înmatriculărilor,
statistici referitoare la asociați și

acționari, situații pe domenii de
activitate în ceea ce privește cifra de
afaceri, profitul brut, pierderile, numărul
salariaților. De asemenea, sunt analizați
parametrii economici din teritoriu:
municipii, orașe și comune.
Un capitol aparte îl constituie analiza
evoluției principalilor indicatori de bilanț
în perioada 2013-2017, pe domenii de
activitate.
În plus este analizat locul județului
Maramureș într-un clasament național în
ceea ce privește Produsul Intern Brut sau
alți indicatori precum importul sau
exportul. Revista mai cuprinde o
detaliere a serviciilor oferite de CCI
Maramureș. Aceasta va fi oferită gratuit
autorităților
locale
și
naționale,
partenerilor de dialog, precum și
membrilor CCI Maramureș. Persoanele
interesate o pot consulta la sediul CCI
Maramureș, bd. Unirii nr.16. Menționăm

că revista deține număr de publicație
ISSN, așadar va exista pentru public la
Biblioteca Județeană Petre Dulfu Baia
Mare.

Calendarul manifestărilor tradiţionale
ce se organizează în judeţul Maramureş în anul 2019
Baia Mare
 Festivalul Castanelor septembrie
 Târgul de Crăciun - 30
noiembrie -15 ianuarie
 Târg de brazi - 10-24
decembrie
Sighetu Marmației
 Paști
în
Maramureş,
Muzeul Satului - 30 aprilie
 Eternul Maramureş eveniment cultural - 9-19 mai
 Ziua
Internaţională
a
Copilului - 1 iunie
 Tradiţii și folclor în
Maramureş - 1-12 august
 Gala muzicii folk - 10-11
august
 Festivalul
de
datini
„Marmaţia 2019” - 14 - 28
decembrie
Borșa
 Ziua orașului - 23 aprilie
 Festivalul
Nopți
de
Sânziene - 24 iunie
 Festivalul Hora la Prislop 18 august
 Datini de iarnă - decembrie
Dragomireşti
 Festivalul
primăverii,
simpozion - 4-5 mai
 Concert de colinde - 14
decembrie
Târgu Lăpuş
 Sărbătorile Lăpușului - 2123 iunie

 Festivalul Horea în grumaz

- iunie
 Manifestări
de
Ziua
Națională - 1 decembrie
 Omagiu
Martirilor
Lăpușeni - 5 decembrie
 Festival de colinde - 20
decembrie
Săliştea de Sus
 Simpozionul „Cultură și
civilizaţie Românească în
Maramureș” - august
 Concert de colinde decembrie
Seini
 Concert de colinde - Postul
Crăciunului
 Concert de pricesne Postul Paștelor
 Întâlnire cu fii satului Viile
Apei - septembrie
 Zilele Orașului, Cetatea
Zynir - iulie
 Balul coșercilor, Săbișa octombrie
Şomcuta Mare
 Expoziție de ovine - noiembrie
Tăuții Măgherăuș
 Omagiere Mihai Eminescu,
Unirea - ianuarie
 Comemorare I. Șugariu februarie
 Comemorare Mistotfalusi
Kis Miklos - februarie
 Ziua
Internaţională
a
romilor - aprilie

 Ziua Europei - mai
 Cununa de sânziene, Ziua

eroilor - iunie

 Bâlci la Băiţa - septembrie
 Balul toamnei, Festival

Lira, Parada lampioanelor,
Balul
bobocilor
noiembrie
 Ziua naţională, festival
iarnă - decembrie
Băița de sub Codru
 Târgul Sânzienelor - 24
iunie
Bicaz
 Duminica portului popular
- prima duminică din
august
Bistra
 Mira la Huţuli - 4 mai - 6
iunie
 Serbările comunei - 11
august
 Comemorarea
poetului
popular “Clempus” - 11
august
Copalnic Mănăștur
 Serbările comunei - 7-8
septembrie
Cupșeni
 Tradiții și obiceiuri sub
poalele muntelui Şatra ultimul
sfârșit
de
săptămână din iulie
Fărcașa
 Ziua națională a culturii 15 ianuarie

 Festival

Deschide ușa,
creștine - decembrie
 Mica Unire - 24 ianuarie
 Ziua Europei, Ziua Eroilor
- 9 mai
 Eveniment Ziua Copilului
- Sârbi - 1 iunie
 Întâlnire cu fii satului Buzești - 15 august
Ieud
 Întâlnire cu fii satului şi
Codicele de la Ieud - 15
august
Recea
 Festival concurs de dansuri
populare „Mândru-i danţu
pe la noi” - 26 mai
 Festivalul gospodarilor 14 iulie
 Festivalul porodicilor - 2425 august
 Festivalul strugurilor - 1213 octombrie
Repedea
 Festival de colinde pe rit
vechi - 9 ianuarie
 Tabără Internaţională de
creaţie - 26 iulie - 5 august
 Festivalul Internaţional de
etnografie și folclor Huțulii
- 27-28 iulie
 Festivalul gospodarului 28-29 septembrie
Șieu
 Festival Floare mândră de
pe Iza - 25-26 mai
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Acte normative publicate în
Monitorul Oficial IANUARIE
FISCALITATE

•ORDIN nr. 50 din 11 ianuarie 2019

•LEGE nr. 344 din 27 decembrie pentru aprobarea procedurii privind
2018 privind modificarea şi completarea
Legii nr. 70/2015 pentru întărirea
disciplinei financiare privind operațiunile
de încasări şi plăți în numerar şi pentru
modificarea şi completarea Ordonanței
de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002
privind introducerea sistemelor moderne
de plată (MO nr. 3 din 3 ianuarie 2019)
•LEGE nr. 346 din 27 decembrie
2018 pentru modificarea şi completarea
Ordonanței Guvernului nr. 39/2015
privind cazierul fiscal (MO nr. 4 din 3
ianuarie 2019)
•HOTĂRÂRE nr. 1.045 din 28
decembrie 2018 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 165/2018 privind acordarea
biletelor de valoare (MO nr. 24 din 9
ianuarie 2019)
•ORDIN nr. 3.899 din 27 decembrie
2018 pentru modificarea şi completarea
anexei la Ordinul ministrului finanțelor
publice nr. 943/2016 privind tipurile de
creanțe fiscale care pot fi plătite prin
intermediul cardurilor bancare prin POS
(MO nr. 26 din 10 ianuarie 2019)
•ORDIN nr. 10 din 3 ianuarie 2019
privind principalele aspecte legate de
întocmirea şi depunerea situațiilor
financiare anuale şi a raportărilor
contabile anuale ale operatorilor
economici la unitățile teritoriale ale
Ministerului Finanțelor Publice şi pentru
reglementarea unor aspecte contabile
(MO nr. 35 din 14 ianuarie 2019)
•ORDIN nr. 48 din 11 ianuarie 2019
pentru aprobarea modelului şi
conținutului formularelor 205 "Declarație
informativă privind impozitul reținut la
sursa şi câștigurile/ pierderile din
investiții, pe beneficiari de venit" şi 207
"Declarație informativa privind impozitul
reținut la sursa/ veniturile scutite, pe
beneficiari de venit nerezidenți" (MO nr.
38 din 15 ianuarie 2019)
•ORDIN nr. 51 din 11 ianuarie 2019
pentru stabilirea valorii de stingere a
creanțelor fiscale prin operațiunea de dare
în plată (MO nr. 38 din 15 ianuarie 2019)

stabilirea de către organul fiscal central
a sumei reprezentând 2% din impozitul
anual datorat pentru susținerea
entităților nonprofit care se înființează şi
funcționează în condițiile legii şi a
unităților de cult sau pentru acordarea
de burse private, conform legii, sau a
sumei reprezentând 3,5% din impozitul
anual datorat pentru susținerea
entităților nonprofit şi a unităților de cult,
care sunt furnizori de servicii sociale
acreditați cu cel puțin un serviciu social
licențiat, in condițiile legii, precum şi a
modelului şi conținutului unor formulare
(MO nr. 40 din 15 ianuarie 2019)
Conform art. 79 din Codul ﬁscal,
salariații au dreptul să dispună asupra
unei sume din impozitul pe venit pentru
a o transfera la entități non-proﬁt, unități
de cult sau burse private.
Procentul diferă în funcție de calitatea
beneﬁciarului, astfel:
- 2% pentru entități non-proﬁt
autorizate, unități de cult, respectiv
burse private
- 3,5% pentru entități non-proﬁt și
unități de cult, ce sunt furnizori de
servicii sociale acreditate și înregistrează
cel puțin un serviciu social licențiat.
Ordinul reglementează procedura
direcționării acestor sume și adoptă noul
formular al declarației 230 – „Cerere
privind destinația sumei reprezentând
2% sau 3,5% din impozitul anual pe
venituri din salarii și din pensii”.
Contribuabilul poate să direcționeze
suma la mai mulți beneﬁciari, caz în
care va completa o anexă la declarație
D230.
•ORDIN nr. 49 din 11 ianuarie 2019
pentru aprobarea modelului,
conținutului, modalității de depunere şi
de gestionare a formularului "Declarație
unica privind impozitul pe venit şi
contribuțiile sociale datorate de
persoanele fizice" (MO nr. 43 din 16
ianuarie 2019)
•LEGE nr. 30 din 10 ianuarie 2019
pentru aprobarea Ordonanței de urgenţă
a Guvernului nr. 25/2018 privind

modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi pentru aprobarea
unor măsuri fiscal-bugetare (MO nr. 44
din 17 ianuarie 2019)
•ORDIN nr. 3.201 din 20 decembrie
2018 privind Procedura de regularizare
a obligațiilor fiscale în cazul
reconsiderării unei tranzacții /
reîncadrării formei unei activități de către
organul fiscal central (MO nr. 61 din 23
ianuarie 2019)
•ORDIN nr. 97 din 18 ianuarie 2019
pentru aprobarea modelului şi
conținutului formularului 204 "Declarație
anuală de venit pentru asocieri fără
personalitate juridică şi entități supuse
regimului transparenţei fiscale" (MO nr.
67 din 28 ianuarie 2019)
•HOTĂRÂRE nr. 30 din 25 ianuarie
2019 privind aprobarea metodologiilor
pentru stabilirea normelor de venit
utilizate la impunerea veniturilor din
activități agricole, precum şi a
Metodologiei de calcul al reducerii
normei de venit pentru aplicarea
prevederilor referitoare la scutirea de la
plata impozitului pe venit, prevăzută la
art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea
cooperației agricole nr. 566/2004 (MO
nr. 78 din 31 ianuarie 2019)
•LEGE nr. 13 din 8 ianuarie 2019
pentru aprobarea Ordonanței de urgenţă
a Guvernului nr. 89/2018 privind unele
măsuri fiscal-bugetare şi pentru
modificarea şi completarea unor acte
normative (MO nr. 28 din 10 ianuarie
2019)

FINANȚĂRI, SUBVENȚII
•ORDIN nr. 1.531 din 28 decembrie
2018 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind condițiile de
punere în aplicare a măsurii de investiții,
eligibilă pentru finanțare în cadrul
Programului național de sprijin în
sectorul vitivinicol 2019-2023 (MO nr. 31
din 11 ianuarie 2019)
•LEGE nr. 28 din 10 ianuarie 2019
privind aprobarea Programului de
Continuare în pag. a 7-a
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Urmare din pag. a 6-a

susținere a producătorilor din
sectorul pescuitului şi
acvaculturii (MO nr. 37 din
14 ianuarie 2019)
•ORDIN nr. 1.524 din 20
decembrie 2018 privind
modificarea şi completarea
Ordinului ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale
nr. 619/2015 pentru
aprobarea criteriilor de
eligibilitate, condițiilor
specifice şi a modului de
implementare a schemelor de
plăți prevăzute la art. 1 alin.
(2) si (3) din Ordonanța de
urgenţă a Guvernului nr.
3/2015 pentru aprobarea
schemelor de plăți care se
aplică în agricultură în
perioada 2015-2020 şi pentru
modificarea art. 2 din Legea
nr. 36/1991 privind societățile
agricole şi alte forme de
asociere în agricultură,
precum şi a condițiilor
specifice de implementare
pentru
măsurile
compensatorii de dezvoltare
rurală aplicabile pe terenurile
agricole, prevăzute în
Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2014-2020
(MO nr. 45 din 17 ianuarie
2019)

ALTE DOMENII
•LEGE nr. 349 din 27
decembrie 2018 pentru
completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.
195/2002 privind circulația pe
drumurile publice (MO nr. 2
din 3 ianuarie 2019)
•LEGE nr. 345 din 27
decembrie 2018 pentru
modificarea şi completarea
Ordonanței de urgenţă a
Guvernului nr. 195/2002
privind circulația pe drumurile

publice (MO nr. 4 din 3
ianuarie 2019)
•LEGE nr. 353 din 27
decembrie 2018 privind
ap ro b ar ea O r do na n ței
Guvernului nr. 9/2016 pentru
modificarea şi completarea
Legii nr. 449/2003 privind
vânzarea produselor şi
garanțiile asociate acestora
(MO nr. 4 din 3 ianuarie 2019)
•ORDIN nr. 1.528 din 20
decembrie 2018 privind
modificarea şi completarea
Ordinului ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale
nr. 895/2016 pentru
aprobarea regulilor privind
organizarea sistemului de
inspecție şi certificare, de
aprobare a organismelor de
inspecție şi certificare/
organismelor de control şi de
supraveghere a activității
organismelor de control, în
agricultura ecologică (MO nr.
14 din 7 ianuarie 2019)
•ORDIN nr. 212 din 19
decembrie 2018 privind
modificarea şi completarea
Regulamentului pentru
a t es ta re a op e ra to ri lo r
economici care proiectează,
execută şi verifică instalații
electrice, aprobat prin Ordinul
președintelui Autorității
Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei nr.
45/2016 (MO nr. 23 din 9
ianuarie 2019)
•ORDIN nr. 210 din 19
decembrie 2018 privind
modificarea şi completarea
Regulamentului pentru
autorizarea operatorilor
economici care desfășoară
activități in domeniul gazelor
naturale, aprobat prin Ordinul
președintelui Autorității
Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei nr.

98/2015 (MO nr. 26 din 10
ianuarie 2019)
•ORDIN nr. 211 din 19
decembrie 2018 privind
modificarea şi completarea
Regulamentului pentru
acordarea licențelor şi
autorizațiilor în sectorul
energiei electrice, aprobat
prin Ordinul președintelui
Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul
Energiei nr. 12/2015 (MO nr.
28 din 10 ianuarie 2019)
•LEGE nr. 21 din 8
ianuarie 2019 pentru
modificarea şi completarea
Legii cooperației agricole nr.
566/2004 (MO nr. 29 din 10
ianuarie 2019)
•ORDIN nr. 16 din 7
ianuarie 2019 privind
aprobarea tarifelor pentru
serviciile furnizate de Agenția
Națională de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară şi
instituțiile sale subordonate
(MO nr. 30 din 10 ianuarie
2019)
•ORDIN nr. 1.006 din 5
decembrie 2018 pentru
aprobarea Normelor
metodologice privind
procedura de avizare a
acordului de primire pentru
cercetătorii din țări terțe în
scopul desfășurării în
România de activități de
cercetare-dezvoltare-inovare
(MO nr. 32 din 11 ianuarie
2019)
•LEGE nr. 15 din 8
ianuarie 2019 pentru
modificarea şi completarea
Legii nr. 8/1996 privind
dreptul de autor şi drepturile
conexe (MO nr. 33 din 11
ianuarie 2019)
•LEGE nr. 31 din 10
ianuarie 2019 privind
aprobarea Ordonanței de

urgenţă a Guvernului nr.
74/2018 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.
211/2011 privind regimul
deșeurilor, a Legii nr.
249/2015 privind modalitatea
de gestionare a ambalajelor
şi a deșeurilor de ambalaje şi
a Ordonanței de urgenţă a
Guvernului nr. 196/2005
privind Fondul pentru mediu
(MO nr. 37 din 14 ianuarie
2019)
•ORDIN nr. 1.362 din 28
decembrie 2018 privind
aprobarea Procedurii de
autorizare, avizare anuală şi
de retragere a dreptului de
operare a organizaților care
implementează obligațiile
privind răspunderea extinsă a
producătorului (MO nr. 39
din 15 ianuarie 2019)
•ORDIN nr. 2.717 din 27
decembrie 2018 privind
revizuirea ratei de actualizare
ce va fi utilizată la atribuirea
contractelor de achiziție
publică (MO nr. 49 din 18
ianuarie 2019)
•ORDIN nr. 68 din 25
ianuarie 2019 pentru
modificarea anexei la Ordinul
ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale nr.
1.343/2018 privind aprobarea
valorii tarifului datorat pentru
scoaterea definitivă sau
temporară din circuitul agricol
a terenurilor aflate în
extravilan, precum şi pentru
introducerea terenurilor
agricole în intravilan (MO nr.
70 din 29 ianuarie 2019)
•HOTĂRÂRE nr. 34 din
30 ianuarie 2019 privind
stabilirea contingentului de
lucrători nou-admiși pe piața
forței de muncă în anul 2019
(MO nr. 80 din 31 ianuarie
2019)
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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

(Când solicitaţi informaţiile faceţi trimitere la numărul de referinţă din paranteza cererii/ofertei)

•

Din ţară
Oferte

❖Firmă din județul Teleorman oferă
spre închiriere / vânzare / asociere
spaţii de producţie, depozitare sau
birouri în incinta societății.
A. ÎNCHIRIERE - Preţul chiriei: 2
euro/ m.p.
1. Spaţiu de aprox. 2.000 m.p.
compus din 2 (două) incinte de
aprox. 1.000 m.p. fiecare, separate
printr-o uşă metalică dublă. Înălţime:
5 m. Spaţiul se află la etajul I al
clădirii principale cu acces pe scări.
2. Spaţiu de aprox. 2.000 m.p.
compus din 2 (două) incinte de
aprox. 1.000 m.p. fiecare, separate
printr-o uşă metalică dublă. Înălţime:
5 m. Spaţiul se află la etajul II al
clădirii principale cu acces pe scări.
3. Spaţiu de depozitare de aprox.
750 m.p. Înălţime: 5 m (maximă: 8
m). Depozitul se află într-o altă

clădire decât cea menţionată mai
sus.
B.ÎNFIINŢAREA UNEI SOCIETĂŢI
CU CAPITAL MIXT
C. VÂNZARE - 990.000 Euro
negociabil (6085)

•

Din străinătate
Cereri

Croaţia
➢Companie funerară croată caută
producători români de sicrie, urne și
echipament funerar, în vederea
cooperării pe termen lung. (6088)
Regatul Unit
➢Compania dorește să cumpere
măceșe de la cultivatorii români
pentru clienții săi din Marea Britanie
și Africa de Sud. (6082)
➢Companie
britanică
care
comercializează o gamă largă de
corpuri de iluminat, dorește să
găsească parteneri în România
pentru producerea de felinare din
oțel și alamă. Bunurile vor fi

destinate pieței britanice și celei din
Germania. (6086)
Spania
➢Companie spaniolă de inginerie,
care a dezvoltat un concept nou de
calorifer/ radiator din aluminiu
injectat,
este
interesată
de
cooperare
cu
o
companie
românească din sectorul producției
de calorifere/ radiatoare, pentru
producția noului concept de radiator,
conform documentației tehnice puse
la dispoziție de partea spaniolă.
(6084)
➢Companie spaniolă de importexport solicită ulei de floarea
soarelui în format:
- PET 1L – 10 containere (inițial)
- PET 5 L – 10 containere (inițial)
- Flexitank (6087)
Turcia
➢Una din marile companii de
comercializare cu amănuntul în
Turcia de produse de mobilier şi
textile, doreşte să importe mobilier
modular. (6083)

Camera de Comerț și Industrie a Germaniei în România gestionează un portal de afaceri apreciat
ca fiind foarte util pentru producătorii români care doresc să-și extindă afacerea pe piața germană.
Portalul – www.marketplaceromania.ro – oferă posibilitatea identificării de clienți, parteneri de
distribuție sau de cooperare pe piața din Germania.

CALENDAR CURSURI IANUARIE - FEBRUARIE 2019
Denumire curs

Cod COR

Data inceperii cursului

ARHIVAR

44 1 50 1

14 i an ua ri e

INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII
ÎN MUNCĂ

32 5 72 3

14 i an ua ri e

-

6 f eb ru a ri e

INSPECTOR/ REFERENT RESURSE UMANE

33 3 30 4

11 f eb ru ar ie

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

24 2 23 1

18 f eb ru ar ie

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

54 1 90 2

18 f eb ru ar ie

NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ

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
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