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În 16 aprilie 2019 a avut 
loc la Miskolc întâlnirea 
președinților Camerelor 
de Comerț și Industrie 
care fac parte din 
Asociația Camerelor de 
Comerț din Euroregiunea 
Carpatică. La întâlnire au 
participat președinții 
Camerelor de Comerț și 
Industrie din Ungaria 
(județul Borsod-Abauj-
Zemplen), Slovacia 
(Kosice), Ucraina (Camera 
de Comerț și Industrie din 
Transcarpatia și din 
regiunea Lviv), Polonia 
(Rzeszow). România a 
fost reprezentată de 
județul Maramureș prin 
președintele Camerei de 
Comerț și Industrie 
Maramureș - dl. Florentin 
Nicolae Tuș.  

Întâlnirea Asociației 
Camerelor de Comerț din 
Euroregiunea Carpatică a 

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş  

prezentă la întâlnirea Asociaţiei Camerelor de 

Comerţ din Euroregiunea Carpatică 

fost organizată cu scopul 
de a revizui și a evalua 
rezultatele înregistrate de 
la ultima ședință a 

Asociației și până în 
prezent, respectiv de a 
contura ideile pentru 
viitorul Asociației 
Camerelor de Comerț din 
Euroregiunea Carpatică.   
Întâlnirea a fost prezidată 
de președintele Camerei 
de Comerț și Industrie din 
județul Borsod-Abauj-
Zemplen – Ungaria, dl. 
Tamas Bihall. După 
salutul și cuvântul de 
deschidere al 
președintelui Bihall, 
fiecare reprezentant al 

Camerelor de Comerț a 
susținut o scurtă 
informare despre situația 
economică a județului/ 
regiunii și a prezentat 
rolul și activitatea 
Camerei de Comerț pe 
care o reprezintă.  

În continuare, membrii 
prezenți la ședință au 
agreat că Asociația 
Camerelor de Comerț din 
Euroregiunea Carpatică, 
înființată în 1993, trebuie 
să își continue activitatea 

și chiar să devină mult 
mai atractivă și dezirabilă 
pentru antreprenorii din 
regiune. De asemenea, 

Camerele de Comerț din Euroregiunea 
Carpatică continuă proiectele 

comune, în sprijinul mediului de 
afaceri  

Proiectul HUSKROUA/1702 - detalii în pagina a 2-a 

aceștia au considerat 
oportun ca Asociația 
Camerelor de Comerț din 
Euroregiunea Carpatică să 
organizeze cel puțin o 
întâlnire pe an, care să 
genereze oportunități 
pentru antreprenorii din 
aceste zone, astfel încât 
să se stabilească noi 
legături, contacte și 
oportunități de 
colaborare.  

Nu în ultimul rând, s-a 
agreat ca Asociația 
Camerelor de Comerț din 
Euroregiunea Carpatică să 
aibă, în continuare, o 
conducere rotativă. 
Astfel, în acest an, 
Asociația va fi condusă de 
președintele Camerei de 
Comerț și Industrie din 
Ungaria (județul Borsod-
Abauj-Zemplen) dl. Tamas 
Bihall.  
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Proiectul HUSKROUA/1702 - Promovarea meșteșugurilor 
și gastronomiei în EUROREGIUNEA Carpatică 

Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș va implementa, în 
perioada următoare, alături de 
parteneri din Ungaria și Ucraina, un 
proiect finanțat din fonduri 
europene, prin care vor fi promovate 
meșteșugurile și gastronomia din 
regiunea transfrontalieră.  

Proiectul HUSKROUA/ 1702 
”Promotion of Crafts and 
Gastronomy, as relevant 
components of the cultural heritage 
of the Carpathian 
Euroregion” (KRA’GAS) are o 
valoare de 646.616,35 EUR și se va 
derula pe o perioadă de 24 de luni. 
Aplicantul principal al proiectului 
este Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș (manager general de 
proiect Florentin Tuș), parteneri – 
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-
Napoca, Universitatea din Miskolc, 
Universitatea Națională Uzhhorod, 
Camera de Comerț și Industrie 
Borsod-Abauj-Zemplen (Ungaria) și 
”Tes Fund” – Transcarpathian 
Enterprise Support Fund (Ucraina).  

Prin acest proiect, trei universități 
și trei organizații care reprezintă 
mediul de afaceri se reunesc pentru 

a promova potențialul istoric, 
cultural și turistic din regiunea 
transfrontalieră Ungaria-România-
Ucraina, prin meșteșugurile și 
gastronomia specifică regiunii. 
Proiectul prevede realizarea unei 
analize antropologice a regiunii având 
ca subiect principal meșteșugurile și 
gastronomia; identificarea, carto-
grafierea și testarea unei rute turistice 
în regiunea transfrontalieră, respectiv 
dezvoltarea acestei regiuni într-o 
destinație comună de interes turistic 
pentru turiști.  

O primă discuție cu privire la 
implementarea acestui proiect a avut 
loc în 16 aprilie 2019, când o 
delegație a Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș s-a întâlnit la 
Miskolc cu echipa de proiect a 
Camerei de Comerț și Industrie 
Borsod-Abauj-Zemplen. Din partea 
Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș au participat 
președintele Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș, Florentin Tuș, 
managerul general al proiectului 
Diana Cheța - manager financiar al 
acestui proiect și Oana Dulf, 
responsabil date economice. În 
cadrul întâlnirilor cu omologii lor 
din Ungaria implicați în proiectul 
KRA’GAS, managerul general de 
proiect, Florentin Tuș, le-a vorbit 
partenerilor din Ungaria despre 
obiectivele proiectului și etapele de 
implementare ale acestuia.  

Relațiile între Camera de Comerț 
și Industrie Maramureș și Camera de 
Comerț și Industrie Borsod-Abauj-
Zemplen se bazează, de ani de zile, 
pe un parteneriat durabil, pe 
încredere și o bună colaborare 
instituțională.  

Camera de Comerț și 
Indust r ie  Maramureș în 
par tener ia t  cu  Pr imăr ia 
Municipiului Sighetu Marmației 
organizează, în 9-11 august 
a.c., prima ediție ”EXPO 
Marmația” - o expoziție de 
bunuri de larg consum ce vine în 
sprij inul producătorilor și 
comercianților pentru a-și lansa 
produse sau a-și promova oferta 
de servicii pe piața sigheteană.  

”EXPO Marmația” se va 
desfășura la Sala de Sport a 
Liceului Teoretic ”Leowey Klara” 

din Sighet, cu intrare prin curtea 
Muzeului Maramureșului, str. 22 
Decembrie 1989, nr. 2. Locația 
este situată în imediata 
apropiere a Parcului Central, 
unde Primăria și Consiliul Local 
Sighetu Marmației vor organiza, 
în aceeași perioadă, ediția a VII-
a a Galei Folk ”Floare de colț”, 
respectiv ediția a IX-a a 
Festivalului de muzică și artă 
m e d i e v a l ă  ” A e t e r n u s 
Maramorosiensis”. Cele două 
evenimente devenite deja 
t r ad i ț i e  pen t ru  cap i ta la 

Maramureșului voievodal se 
b u c u r ă  d e  a p r e c i e r e a 
sighetenilor, a maramureșenilor 
stabiliți în afara granițelor 
României care aleg să se 
întoarcă la obârșii pentru a-și 
petrece concediul în comunitățile 
în care s-au născut dar și de 
receptivitatea turiștilor curioși să 
descope re  Maramureșu l , 
atrăgând an de an, în cele trei 
zile de festival, peste 10.000 de 
participanți.  

Pentru că Maramureșul istoric 
este una dintre zonele cele mai 
aglomerate în luna august, cu 
cele mai multe evenimente care 
promovează oamenii, tradiția și 
specificul locului, Camera de 
Comerț și Industrie Maramureș a 
considerat oportun să se 
adreseze publicului din nordul 
județului (Valea Izei, Valea 
Ruscovei, Valea Vișeului, Borșa) 
și chiar românilor din dreapta 
Tisei prin organizarea la Sighetu 

Marmației a unei expoziții de 
bunuri de larg consum, care să 
aducă locuitorilor o gamă largă 
de produse ale agenților 
economici din Maramureș și din 
țară (de la îmbrăcăminte, 
încălțăminte până la produse de 
ultimă generație).  

Cei interesați să participe la 
prima ediție ”EXPO Marmația” 
pot beneficia de reduceri de 
până la 30%, dacă întrunesc 
condițiile și se înscriu până la 
data de 31 mai 2019.  

Reduceri acordate:  
- Pentru calitatea de membru 

CCI - 10%; 
- Reducere pentru înscriere 

până la 31 mai 2019 și plata 
avansului - 10%; 

- Reducere pentru suprafețe in-
terioare mai mari de 20 mp - 10%;  

Înscrieri și detalii suplimentare 
pentru ”EXPO Marmația” se pot 
obține la tel. 0262221510, e-mail 
cci_mm@ccimm.ro.  

mailto:cci_mm@ccimm.ro
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Membri CCI Maramureş se prezintă 

Delta Engineering - o firmă care garantează 
creşterea eficienței în industria ambalajelor  

Compania a fost fondată 
în 1992 în Belgia, de către 
Danny De Bruyn și Rudy 
Lemeire, doi ingineri 
belgieni, profilați pe 
automatizări în industria 
recipientelor de plastic, 
care au observat lipsa de 
pe piață a utilajelor care 
să detecteze fisurile în 
aceste ambalaje. Ei au 
proiectat și produs un 
echipament automat care 
a revoluționat piața 
ambalajelor. Apoi, și-au 
făcut un renume din a 
dezvolta o întreagă paletă 
de soluții aplicabile în 
controlul calității sau în 
automatizarea ambalării; 
soluții tehnice inovative, 
puse ulterior și în 
practică. 

În acest timp, pe piața 
maramureșeană o 

companie specializată în 
automatizări ființa din 
2005, condusă de către 
dl. Paul Raeymaekers-
cetățean belgian și 
partenera sa, d-na Carmen 
Macocian. Acest 
parteneriat a avut la bază 
o combinație de succes 
între  forța de muncă, 
priceperea și talentul 
autohton pe de o parte, și 
standardele, profesio-
nalismul și eficiența 
occidentală, pe de alta 
parte. Colaborarea și 
prestările de servicii 
către Delta Engineering 
au început din 2010; a 
fost nevoie de mai puțin 
de un an pentru a-i 
convinge pe acționarii 
firmei belgiene de 
seriozitatea, calitatea 
serviciilor românești, 
precum și de potențialul 
unei investiții în România. 
Din 2011 Delta 
Engineering Automation 
SRL a luat ființă: plecând 
de la 18 angajați și 1.000 
mp spațiu de producție,    
s-a ajuns în 2019 la 100 
de angajați și 8.600 mp 
hale și birouri. 

În Merișor cei peste 
100 de angajați își 
desfășoară activitatea la 
standarde occidentale, 
beneficiind de training și 
specializări peste hotare. 
Fie că lucrează ca 
proiectanți de 
echipamente ale industriei 
de ambalaje din plastic, 

care sunt cu precădere 
unicat, ori lucrează la 
realizarea practică a 
acestor utilaje (la 
prelucrarea metalelor, 
sablare, vopsire,  
asamblările electrice sau 
mecanice), toți au înțeles 
că “Omul sfințește locul”, 
iar locul de muncă devine 
încet a doua familie, sursa 
pentru un trai mai bun - 
din acest motiv menta-
litatea  s-a schimbat, iar 
firma a devenit unul 
dintre cei mai 
reprezentativi jucători ai 
economiei locale. 

Cunoscându-i pe cei doi 
interlocutori (dna ing. 
Carmen Macocian și dl. 
ing. Paul Raeymaekers) am 
simțit că putem avea 
încredere în progresul 
nostru ca zonă și țară, 
datorită lucrurilor pe care 
ei le dezvoltă. Firma este 
premiată an de an în Topul 
Județean, iar rezultatele 
sunt vizibile chiar pe plan 
internațional, deoarece 
firmele concurente sunt 
destul de puține. 
“Factorul crucial pentru 
succesul nostru, îmi 
spuneau cei doi, este 
forța de lucru, oamenii în 
a căror creativitate și 
potențial noi credem. 
Scopul este să îi mulțumim 
pe clienți prin calitate 
înaltă de producție, însă 
angajații noștri aduc 
fiecare plus valoare 
muncii de echipă.” 

Având firma mamă în 
Belgia, o reprezentanță în 
Atlanta-SUA și o filială în 
România, clienții firmei 
Delta Engineering sunt 
exclusiv externi, în special  
din țările dezvoltate, țări 
în care investiția într-un 
echipament de zeci sau 
sute de mii de euro se 
amortizează rapid prin 
forța de muncă pe care 
respectivul echipamentul 
o poate substitui. 

Așadar, o firmă ale 
cărei valori sunt: inovația, 
flexibilitatea, creati-
vitatea, productivitatea 
eficientă și investițiile în 
dezvoltare continuă - o 
firmă despre care vom 
mai auzi, și al cărui drum 
se prevede a fi unul de 
perspectivă! 

Doina MACOVEI  

Dl ing.Paul Raeymaekers  
- administrator - 

Dna Carmen Macocian 
-manager administrativ- 
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Cafeneaua Oamenilor de Afaceri 

Închiderea exerciţiului financiar 2018 

Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș și Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice 
Maramureș au organizat în data de 
2 aprilie a.c., de la ora 11:00, la 
Centrul de Instruire și Marketing al 
CCI Maramureș, Baia Mare - Aleea 
Expoziției nr. 5, o nouă întâlnire în 
cadrul Cafenelei Oamenilor de 
Afaceri. Seminarul cu tema 
”Închiderea exercițiului financiar 
2018” a fost deschis de ing. Adrian 
Nicolaescu, director Târguri și 
Expoziții în cadrul CCI 
Maramureș, iar prezentarea a fost 
susținută de Elena Borcea, consilier 
în cadrul Biroului de Asistență 
pentru contribuabili - Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice 
Maramureș.  

În cadrul seminarului cu tema 
”Închiderea exercițiului financiar 
2018” s-au purtat discuții privind:  

- Ordinul nr. 10/2019 privind 
principalele aspecte legate de 
întocmirea şi depunerea situaţiilor 
financiare anuale şi a raportărilor 
contabile anuale ale operatorilor 
economici la unităţile teritoriale ale 
Ministerului Finanţelor Publice şi 
pentru reglementarea unor aspecte 
contabile;  

- Legea nr. 
163 din 10 
iulie 2018 
pentru 
modificarea și 
completarea 
Legii 
contabilității 
nr. 82/1991, 
modificarea și 
completarea 
Legii 
societăților nr. 
31/1990, 
precum și 
modificarea 
Legii nr. 1/2005 privind 
organizarea și funcționarea 
cooperației - repartizare dividende 
pe baza situațiilor financiare 
interimare;  

- Ordinul nr.450/2016 cu privire 
la procedura de corectare a erorilor 
cuprinse în situațiile financiare 
anuale și raportările contabile 
anuale depuse de operatorii 
economici și persoanele juridice 
fără scop patrimonial;  

- Ordinul nr. 3.254 / 2017 privind 
Registrul de evidență fiscală pentru 
persoanele fizice, contribuabili 
potrivit titlului IV din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal;  

- Ordinul nr. 819 din 19 martie 
2019 pentru aprobarea Procedurii 
privind organizarea Registrului 
entităţilor/unităţilor de cult pentru 
care se acordă deduceri fiscale, 

precum şi a modelului şi 
conţinutului unor formulare;  

- Ordinului Ministerului 
Finanțelor Publice (MFP) nr. 
2634/2015 privind documentele 
financiar contabile (arhivarea 
documentelor);  

- Ordinul nr.1802/2014 privind 
modificările în planul de conturi 
aduse de legislație în anul 2018.  

Seminarul s-a înscris în seria 
sesiunilor de informare și instruire 
a agenților economici pe care 
Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș le organizează în 
colaborare cu administrația publică 
locală, cu serviciile publice 
deconcentrate din teritoriu și cu alte 
entități cu privire la aspecte și 
noutăți legislative naționale.  

Cafeneaua Oamenilor de Afaceri 
este un eveniment organizat de 
Camera de Comerț și Industrie 
Maramureş în cadrul căruia sunt 
dezbătute problemele economice, 
tehnice, financiare, legislative, 
administrative cu care se confruntă 
operatorii economici din judeţ. La 
dezbateri sunt invitaţi reprezentanţi 
ai administraţiei publice locale, 
centrale, personalităţi ale vieţii 
politice, economice, comerciale 
care pot să contribuie la clarificarea 
aspectelor ridicate de oamenii de 
afaceri maramureşeni şi totodată 
pot să vină cu soluţii de rezolvare a 
problemelor care afectează bunul 
mers al activităţii oamenilor de 
afaceri, firmelor maramureşene.  
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Cafeneaua Oamenilor de Afaceri 

CEC Bank se alătură autorităților locale în 
acțiunile de susținere a AAPL-urilor și  

IMM-urilor din județul Maramureș 

Miercuri, 17 aprilie 2019, 
Consiliul Județean Maramureș, 
Camera de Comerț și Industrie 
M a r a m u r e ș ,  A s o c i a ț i a 
Întreprinzătorilor Maramureș și 
CEC Bank au organizat un 
eveniment de promovare a 
produselor și serviciilor dedicate 
Autorităț i lor Administrației 
Publice Locale (AAPL) și  
Întreprinderilor Mici și Mijlocii 
(IMM). 

Domnul Laurențiu Mitrache, 
Director general – Președinte al 
Comitetului de Direcție al CEC 
Bank, a subliniat rolul băncii în 
s u s ț i n e r e a  I M M - u r i l o r , 
agriculturii, administrațiilor 
publice locale, precum și a 
acelor proiecte care, prin natura 
lor, contribuie la dezvoltarea 
economică a României: “Suntem 
c e a  m a i  m a r e  b a n c ă 
românească cu capital integral 
de stat. Nu suntem orientați doar 
spre profit, ci spre profit conform 
abordării cost-beneficiu. Nu ne 
uitam strict la câți bani obținem 
dintr-o operațiune de creditare, 
ci și la ceea ce rezultă pentru 
beneficiar, pentru localitate, 
pentru zona, pentru întreaga 
țară în final”. Referitor la 
intermedierea financiară, care 
este de doar 38-40% din PIB în 
România față de aproape 100% 
în țările din zona Europei 
Centrale și de Est, domnul 
Mitrache a adăugat: “Avem un 
potențial uriaș. Avem 1.120 
unități în întreaga tara, ceea ce 

reprezintă 22% din 
totalul rețelei bancare. 
Dată fiind intenția 
acționarului nostru de 
a crește intermedierea 
financiară în România, 
prezența noastră în 
teritoriu nu poate 
decât să demonstreze 
angajamentul nostru 
în acest sens”. Pe 
lângă prezența în 
teritoriu, și oferta de 

produse și servicii joacă un rol 
important: "Prin produsele și 
serviciile bancare pe care le 
ofer im tuturor c l ienț i lor , 
persoane fizice sau juridice, am 
reușit să avem an de an, în 
ultimii trei ani, o dezvoltare a 
băncii mai rapidă decât a 
industriei bancare, ceea ce este 
un semn pozitiv, încurajator". 
Legat de subiectul capitalizării 
băncii, domnul Mitrache a 
declarat: “Dat fiind rolul CEC 
Bank în dezvoltarea economiei 
naționale, Guvernul arată un 
sprijin total pentru banca 
noastră, prin alocarea în 
bugetul de stat pentru anul 
2019 a sumei de 940 mil. lei 
pentru majorarea capitalului, 
ceea ce va conduce la o 
majorare a creditării cu 30-35 
mld. lei”. 

Domnul Florentin Nicolae 
Tus, Președintele Camerei de 
Comerț și Industrie Maramureș 
a adăugat: ”Camera de Comerț 
ș i  I ndust r ie  Maramureș 
adresează mulțumiri, în primul 
rând, domnului Laurențiu 
Mitrache, director general - 
președinte al Comitetului de 
Direcție al CEC Bank pentru 
prezența domniei sale la 
a c ț i u n e a  C E C  B a n k , 
desfășurată în municipiul Baia 
Mare. Felicit și Consiliul 
Județean Maramureș, în mod 
spec ia l  pe  președ in te le 
instituției, Gabriel-Valer Zetea, 
pentru inițiativa domniei sale de 

a organiza o astfel de întâlnire 
în municipiul reședință de județ. 
Sper că în cele trei ore ale 
întâlnirii de la Centrul de 
Instruire și Marketing al 
Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș, participanții au 
aflat cu toții lucruri cât mai 
interesante, soluții de finanțare 
cât mai potrivite pentru 
specificul fiecăruia. Mă bucur 
că  au răspuns poz i t i v 
numeroase companii din cele 
aproximativ 600 pe care CCI 
Maramureș le-a invitat la acest 
eveniment. Mulți dintre cei care 
au fost prezenți sunt deja clienți 
ai CEC-ului. În sală a fost 
prezentă și administrația 
publică, la invitația Consiliului 
Județean. Multe primării, mulți 
primari au înțeles importanța 
unor astfel de întâlniri și 
importanța identificării unor 
s o lu ț i i  d e  f i n an ța r e  a 
administrației publice locale, 
care iată, pot veni din multe 
părți. Mă bucur că în 17 aprilie 
a fost momentul CEC Bank, 
care este cea mai importantă 
instituție financiară de stat și 
care a moștenit și a gestionat 
cu chibzuință o rețea deosebită 
de sucursale în toată țara.” 

În cadrul evenimentului, 
doamna Doina Topală, directorul 
Direcției IMM din cadrul CEC 
Bank, a susținut o prezentare a 
proiectelor de finanțare din zona 

AAPL și IMM. În continuarea 
prezentării, doamna Ramona 
Ivan, directorul Direcției Relații 
Externe și Finanțări Structurale 
CEC Bank, a discutat pe 
marginea soluțiilor de finanțare 
și garantare din surse externe 
(COSME, fonduri europene 
nerambursabile). Întâlnirea a 
fost urmată de o sesiune de 
întrebări și răspunsuri, ocazie cu 
care o echipă de specialiști din 
Centrala CEC Bank a împărtășit 
audienței din experiența și 
expertiza profesională în 
domeniul creditării persoanelor 
juridice. 

Doamna Mihaela Aurelia 
Bran, director CEC Bank, 
Sucursala Baia Mare, și-a 
manifestat încrederea că 
evenimentul va aduce multiple 
beneficii pentru comunitate, fiind 
o oportunitate de comunicare 
directă și de stabilire a unui 
schimb constructiv de păreri 
î n t r e  o r g a n i z a t o r i  ș i 
reprezentanții administrațiilor 
publice locale. 

Evenimentul, găzduit de 
Centrul de Instruire și Marketing 
al Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș, a reunit 
reprezentanți ai autorităților 
locale, agenți economici, 
specialiști bancari, reprezentanți 
mass-media. 
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Seminarii ProTehnica 2019  

ISU Maramureș  
ISU Maramureș va aborda 

teme de interes și noutăți 
legislative despre certificarea 
măsurilor de securitate la 
incendiu prin obținerea 
autorizației de securitate la 
incendiu și protejarea vieții, 
bunurilor și a mediului 
înconjurător prin asigurarea 
măsurilor de securitate la 
incendiu a construcțiilor.  

Tema 1. Certificarea 
măsurilor de securitate la 
incendiu prin obținerea 
autorizației de securitate la 
incendiu. Rolul și importanța 
acesteia 

Obținerea autorizației de 
securitate la incendiu certifică, 
la momentul obținerii, 
îndeplinirea unui nivel de 
siguranță, prin asigurarea unor 
condiții tehnice impuse prin 
reglementări. Obținerea 
autorizației de securitate la 
incendiu nu elimină total 
posibilitatea inițierii și 
propagării unui incendiu, un 
astfel de eveniment se poate 
iniția din diverse cauze și în 
împrejurări care țin de 

particularitățile exploatării unui 
spațiu sau a unei construcții. În 
exploatarea construcției din 
punct de vedere al apărării 
împotriva incendiilor, astfel de 
evenimente pot fi cauzate sau 
favorizate de situații care țin de 
acțiuni premeditate, de crearea 
unor stări de pericol de moment 
în exploatarea construcțiilor, de 
neglijență sau exploatarea 
necorespunzătoare a unor 
instalații, de intervenții 
neautorizate asupra unor 
elemente ale construcțiilor sau 
asupra instalațiilor care le 
dotează. Pe de altă parte, lipsa 
autorizației de securitate la 
incendiu nu poate fi asociată cu 
existența elementelor de pericol, 
cât timp măsurile de securitate 
la incendiu au fost implementate 
și totodată, sunt respectate. 

Tema 2. Protejarea vieții, 
bunurilor și a mediului 
înconjurător prin asigurarea 
măsurilor de securitate la 
incendiu a construcțiilor 

Protejarea vieții, a bunurilor și 
a mediului înconjurător se 
realizează prin îndeplinirea 
cerinței esențiale - securitate la 
incendiu. Această cerință se 

asigură prin măsuri și reguli 
specifice privind amplasarea, 
proiectarea, execuția și 
exploatarea construcțiilor, 
instalațiilor și amenajărilor, 
precum și privind performanțele 
și nivelurile de performanță în 
condiții de incendiu ale 
structurilor de construcții, 
produselor pentru construcții, 
instalațiilor aferente 
construcțiilor și ale instalațiilor 
de protecție la incendiu. 

Construcțiile, instalațiile și 
amenajările se proiectează și 
execută astfel încât, pe toată 
durata de viață a acestora, în 
cazul inițierii unui incendiu, să 
se asigure: 

-estimarea stabilității elemen-
telor portante pentru o perioadă 
determinată de timp; 

-imitarea apariției și propa-
gării focului și fumului în 
interiorul construcției; 

-limitarea propagării incen-
diului la vecinătăți; 

- posibilitatea utilizatorilor de 
a se evacua în condiții de 
siguranță sau de a fi salvați prin 
alte mijloace; 

- securitatea forțelor de 
intervenție.  

Programe de finanțare  
În această perioadă sunt active două programe 

de finanțare care se derulează prin Administrația 
Fondului pentru Mediu: 

• Programul privind instalarea de sisteme 
fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate 
la reţeaua de distribuţie a energiei electrice, lansat 
de Administrația Fondului pentru Mediu. 
Beneficiarii programului sunt unitățile 

administrativ-teritoriale cărora le-au fost aprobate 
dosarele de finanțare și care au încheiat un contract 
de finanțare nerambursabilă cu AFM în cadrul 
programului.  

• Programul CASA VERDE 2019 prin care pot 
fi instalate sisteme fotovoltaice de minimum 3 KW, 
beneficiind de o subvenție de maxim 20.000 lei. 
Mai multe detalii despre aceste programe puteți 
afla de pe site-ul Administrației Fondului pentru 
Mediu, www.afm.ro.  

Furnizori autorizați în domeniul energiilor 
regenerabile și alternative și instalatori validați de 
Administrația Fondului pentru Mediu pentru 
montarea de panouri fotovoltaice vor fi prezenți la 
manifestarea științifică și expozițională ProTehnica, 
unde veți putea afla de la aceștia ultimele noutăți în 
materie de energii regenerabile și alternative, 
echipamente pentru siguranța și securitatea casei și 
afacerii tale și programe de finanțare.  

Cu o experiență de peste 11 
ani pe piața de energie 
electrică și gaze naturale, 
Nova Power&Gas din Cluj-
Napoca vine în acest an la 
ProTehnica, atât cu un stand 

expozițional cât și prin organizarea unui seminar, pentru a 
răspunde nevoilor consumatorilor printr-o ofertă integrată 
de servicii, în care eficientizarea consumului și a costurilor 
sunt obiectivele principale.  

Detalii și informații suplimentare: 

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş- 430232 Baia Mare, Bd. Unirii nr. 16, parter 

tel. 0262-221510, e-mail: expo@ccimm.ro, www.ccimm.ro,          ExpoProtehnica

http://www.afm.ro
file:///D:/Documente%202019/Membri/Scrisori%20informare%20saptamanala/2019_05_03/bit.ly/Nova_P_G
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Ziua Pământului – „Protejați-ne speciile”  

În fiecare an, pe data de 22 aprilie se 
sărbătorește Ziua Pământului. Aceasta 
coincide cu ziua când, în SUA, s-a 
născut mișcarea pentru protejarea 
mediului înconjurător. 
„Protejați-ne speciile” (Protect our 

species) este tema aleasă de ONU 
pentru acest an în încercarea de a 
atrage atenția asupra speciilor aflate pe 
cale de dispariție. 

Organizațiile de standardizare 
(internaționale, europene și naționale) 
depun eforturi susținute pentru 
elaborarea unor standarde a căror 
aplicare să fie prietenoasă cu mediul și 
să conducă la protejarea acestuia. 

Organismul Național de 
Standardizare – ASRO a adoptat 
numeroase standarde care acoperă o 
gamă largă de domenii cum ar fi: 

Managementul mediului și al 
energiei – standardele SR EN ISO 
14001:2015 – Sisteme de management 
de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare și 
SR EN ISO 50001:2011 – Sisteme de 
management al energiei. Cerințe și ghid 
de utilizare încurajează organizațiile să 
ia măsurile corespunzătoare pentru 
reducerea impactului asupra mediului 
pe care îl au activitățile desfășurate de 
acestea; 

Eficiența energetică a clădirilor – 
standardele din acest domeniu se 
referă la toate aspectele unei clădiri, de 
la materialele și instalațiile de încălzire 
utilizate, până la sistemele de 

automatizare care conduc către o casă 
inteligentă și eficientă din punct de 
vedere energetic ( ex. SR EN ISO 
13790:2008 – Performanța energetică a 
clădirilor. Calculul necesarului de 
energie pentru încălzirea și răcirea 
spațiilor); 

Emisiile de gaze – seria de standarde 
SR EN ISO 14064 – Gaze cu efect de 
seră are rolul de stabili metode comune 
de cuantificare, monitorizare și 
raportare a emisiilor de gaze cu efect 
de seră cu scopul de a le menține în 
limite acceptabile și a efectua 
declarațiile referitoare la acestea; 

Energia regenerabilă – peste 100 de 
standarde se referă la echipamente 
specifice de captare a energiei solare, 
eoliene, din biomasă etc. a căror 
utilizare conduce atât la gestionarea 
echilibrată a resurselor naturale clasice, 
cât și la eliminarea poluării determinate 
de acestea. (ex. seriile de standarde SR 
EN 12976 și SR EN 12977 – Instalații 
termice solare și componentele 
acestora), 

Calitatea apei, aerului, solului etc. – 
o permanentă supraveghere a calității 
apei, aerului, solului realizată prin 
metode de analiză standardizate se 
desfășoară în întreaga lume cu scopul 
de a atrage atenția atunci când valorile 
obținute nu se încadrează în limitele 
acceptate și de a se corecta anomaliile 
apărute; 

Responsabilitatea socială – în acest 

domeniu, standardul SR ISO 
26000:2011 – Linii directoare privind 
responsabilitatea socială furnizează 
recomandări pentru organizațiile care 
doresc prin implementarea unor acțiuni 
responsabile, din punct de vedere 
social, să contribuie la o dezvoltare 
durabilă; 

Distrugerea globală fără precedent și 
dispariția accelerată a speciilor sunt 
direct legate de cauzele determinate de 
activitatea omului: schimbările 
climatice, defrișările, pierderea 
habitatelor, traficul și braconajul, 
agricultura nesustenabilă, poluarea și 
pesticidele; 

Ziua Pământului a fost fondată de 
senatorul american Gaylord Nelson în 
anul 1970, cu scopul de a stârni 
interesul clasei politice pentru mediul 
înconjurător. 

Sursa: https://www.asro.ro/ziua-
pamantului-protejati-ne-speciile/  

Centrul Zonal de Informare și 
Vânzare în domeniul standardizării 
Maramureș vă poate pune la dispoziție 
standardele menționate mai sus  dar și 
alte standarde în diferite domenii de 
activitate. Pentru informații 
suplimentare nu ezitați să ne contactați 
la sediul CCI Maramureș, la telefon 
0262 221510, 0362-405303, fax 0262 
225794, sau prin e-mail 
cci_mm@ccimm.ro. Persoana de 
contact: Mihail Mărășescu – 0770-
842678.  

Curs INSPECTOR/ REFERENT RESURSE UMANE 
 

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş în cadrul Academiei de Management pentru IMM a 
organizat în perioada 1 – 16 aprilie 2019, o nouă serie de curs „Inspector/Referent Resurse Umane”.  

Cursul a fost susținut de către cu un grup de specialiști cu o experiență vastă în domeniul resurselor 
umane și o pregătire pedagogică corespunzătoare formării profesionale a adulților. 

La invitația Camerei de Comerț și Industrie Maramureș au răspuns un număr de 16 persoane care 
activează în diverse domenii de activitate.  

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 

https://www.asro.ro/ziua-pamantului-protejati-ne-speciile/
https://www.asro.ro/ziua-pamantului-protejati-ne-speciile/
mailto:cci_mm@ccimm.ro
mailto:cursuri@ccimm.ro
http://www.ccimm.ro
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Continuare în pag. a 10-a 

Acte normative publicate în 

Monitorul Oficial APRILIE 

FISCALITATE 
•ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 19 

din 29 martie 2019 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative (MO 
245/2019) 

•ORDIN nr. 1909 din 26 martie 2019 
pentru aprobarea criteriilor referitoare la 
autorizarea funcționării unităților emitente 
de bilete de valoare, a componenței și 
procedurii de lucru a Comisiei pentru 
autorizarea unităților emitente de bilete de 
valoare, precum și a componenței echipei 
de specialiști prevăzute la art. 22 din 
Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de 
valoare, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1.045/2018 (MO 269/2019) 

•ORDIN nr. 1908 din 26 martie 2019 
pentru modificarea și completarea 
Ordinului ministrului economiei și 
finanțelor nr. 2.007/2008 privind 
aprobarea componenței Comisiei pentru 
autorizarea operatorilor economici din 
domeni i  Agenția Națională de 
Administrare Fiscală cu reglementări 
specifice și a Regulamentului de 
organizare și funcționare a acesteia, 
precum și a Criteriilor referitoare la 
autorizarea funcționării unităților emitente 
de tichete (MO 269/2019) 

•ORDIN nr. 857 din 28 martie 2019 
privind modificarea Ordinului președintelui 
ANAF nr. 4.156/2017 pentru aprobarea 
informațiilor conținute în registrul național 
de evidență a aparatelor de marcat 
electronice fiscale instalate în județe și în 
sectoarele municipiului București, precum 
și metodologia și procedura de 
înregistrare a acestora (MO 273/2019) 

•ORDIN nr. 1998 din 9 aprilie 2019 
pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind întocmirea și depunerea situațiilor 
financiare trimestriale și a unor raportări 
financiare lunare ale institutiilor publice în 
anul 2019, precum și pentru modificarea și 
completarea altor norme metodologice în 
domeniul contabilității publice (MO 
284/2019) 

•ORDIN nr. 2023 din 12 aprilie 2019 
pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a art. 1-10 din OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-

bugetare, modificarea și completarea unor 
acte normative și prorogarea unor 
termene (MO 294/2019) 

•Lege nr. 60 din 15 Aprilie 2019 
pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal. (MO nr. 
0296 din 2019) 
➢ Legea aduce mai multe modificări 

Codului Fiscal, inclusiv clarificări cu privire 
la tratamentul TVA aplicat cupoanelor 
valorice.  

Legea transpune prevederile Directive 
(UE) 2016/1.065 a Consiliului din 27 iunie 
2016 de modificare a Directivei 2006/112/CE 

•Ordin nr. 1086 din 17 Aprilie 2019 
privind modificarea Ordinului președintelui 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii 
privind organizarea Registrului entităților/
unităților de cult pentru care se acordă 
deduceri fiscale, precum și a modelului și 
conținutului unor formulare. (MO nr. 
0303 din 2019) 
➢ Ordinul aduce modificări procedurii 

de înregistrare în Registrul entităților/
unităților de cult pentru care se acordă 
deduceri fiscale, dintre care menționăm: 

-  cererea de înscriere se va soluționa 
de organul fiscal în termen de maximum 5 
zile de la depunere (anterior termenul era 
de 10 zile)  

- compartimentul de specialitate 
(registru PJ) va solicita compartimentului 
evidență pe plătitori informații privind 
eventualele obligații fiscale restante ale 
solicitantului cel târziu în ziua următoare 
cererii (anterior termenul era de 2 zile)  

- compartimentul evidență pe plătitori va 
transmite răspunsul în maximum o zi de la 
solicitare (anterior termenul era de 2 zile) 

- ONG-ul/unitatea de cult care 
îndeplinește condițiile va fi înscrisă în 
registru cu data aprobării deciziei (anterior 
era „cu data comunicării deciziei"). 

•Ordin nr. 942 din 04 Aprilie 2019 
pentru aprobarea Procedurii privind 
cesiunea creanțelor bugetare datorate de 
debitorii aflați în procedura insolvenței. 
(MO nr. 0285 din 2019) 
➢ Ordinul introduce în premieră 

posibilitatea cesiunii unor creanțe 
bugetare de către debitorii aflați în 
procedura insolvenței. 

Aceasta poate fi inițiată de organul 

fiscal central, pentru creanțele bugetare 
înscrise de organul fiscal în tabelul definitiv 
de creanțe, rămase nestinse la data 
încheierii contractului de cesiune. 

Selecția cesionarului se realizează de 
către organul fiscal, prin serviciul/biroul 
juridic, prin publicarea unui anunț privind 
invitația de participare la procedura 
competitivă organizată în vederea cesiunii 
creanțelor bugetare, pe site-ul ANAF. 

•Ordin nr. 1957 din 05 Aprilie 2019 
privind stabilirea procedurii de aplicare a 
prevederilor art. II pct. 1-13 din Legea nr. 
145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind 
adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și 
pentru modificarea și completarea unor 
acte normative. (MO nr. 0274 din 2019) 

•Ordin nr. 1998 din 09 Aprilie 2019 
pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind întocmirea și depunerea situațiilor 
financiare trimestriale și a unor raportări 
financiare lunare ale instituțiilor publice în 
anul 2019, precum și pentru modificarea și 
completarea altor norme metodologice în 
domeniul contabilității publice. (MO nr. 
0284 din 2019) 

•Ordin nr. 942 din 04 Aprilie 2019 
pentru aprobarea Procedurii privind 
cesiunea creanțelor bugetare datorate de 
debitorii aflați în procedura insolvenței. 
(MO nr. 0285 din 2019) 

•Ordin nr. 1086 din 17 Aprilie 2019 
privind modificarea Ordinului președintelui 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii 
privind organizarea Registrului entităților/
unităților de cult pentru care se acordă 
deduceri fiscale, precum și a modelului și 
conținutului unor formulare. (MO nr. 
0303 din 2019) 

•Ordonanță de urgență nr. 26 din 18 
Aprilie 2019 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative. (MO nr. 
0309 din 2019) 

Ordonanța modifică Legea 52/2011 
privind exercitarea unor activități cu 
caracter ocazional desfășurate de zilieri 

•Ordin nr. 2004 din 09 Aprilie 2019 
pentru modificarea și completarea unor 
acte normative privind înregistrarea și 
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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) 

Urmare din pag. a 9-a 
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 ❖SC C Geangu Consulting srl, 
www.geangu.ro, implicată în proiecte 
de producere a biogazului din deșeuri 
biodegradabile, caută o cooperare cu 
entități interesate în utilizarea căldurii 
ce rezultă cu ocazia producerii 
biogazului. Căldura respectivă poate fi 
folosită pentru încălzirea unei sere de 
legume, sau uscarea lemnului pentru 
industria mobilei, sau uscarea 
cerealelor, sau în procese de 
producție din industria alimentară.  

Acest parteneriat este necesar 
pentru creșterea eficienței procesului 
de producere a biogazului.  
❖Firmă din județul Teleorman oferă 

• Din străinătate 

COLABORARE 
 
SUA 
Firmă americană, oferă servicii de 

consultanță firmelor românești care 
doresc să deruleze afaceri cu SUA 
sau să fie reprezentate în regim 
permanent sau temporar în SUA. 
(6095) 

spre inchiriere /  asociere / vânzare 
spatii de productie, depozitare sau 
birouri în incinta societății. 

A. INCHIRIERE - Pretul chiriei: 2 
euro/ m.p. 

1. Spatiu de aprox. 2.000 m.p. 
compus din 2 (doua) incinte de aprox. 
1.000 m.p. fiecare, separate printr-o 
usa metalica dubla. Inaltime: 5 m. 
Spatiul se afla la etajul I al cladirii 
principale cu acces pe scari. 

2. Spatiu de aprox. 2.000 m.p. 
compus din 2 (doua) incinte de aprox. 
1.000 m.p. fiecare, separate printr-o 
usa metalica dubla. Inaltime: 5 m. 
Spatiul se afla la etajul II al cladirii 
principale cu acces pe scari. 

3. Spatiu de depozitare de aprox. 
750 m.p. Inaltime: 5 m (maxima: 8 m). 

Depozitul se afla intr-o alta cladire 
decat cea mai sus mentionata. 

B. INFIINTAREA UNEI SOCIETATE 
CU CAPITAL MIXT 

C. VÂNZARE - 750.000 Euro 
negociabil (6094) 

raportarea datoriei publice, 
precum și implementarea 
programului „Prima casă“.
(MO nr. 0308 din 2019) 

 

ALTE DOMENII 
•Ordonanță de urgență nr. 

23 din 03 Aprilie 2019 pentru 
completarea Legii educației 
naționale nr. 1/2011, instituirea 
unor derogări și prorogarea 
unor termene. (MO nr. 
0275 din 2019) 

•Ordin nr. 48 din 10 Aprilie 
2019 privind modificarea și 
completarea Regulamentului 
pentru atestarea verificatorilor 
de proiecte și a experților 
tehnici pentru obiectivele/
sistemele din sectorul gazelor 
naturale, aprobat prin Ordinul 
președinte lu i  Au to r i tă ț i i 
Naționale de Reglementare în 

Domeniul Energiei nr. 22/2013. 
(MO nr. 0282 din 2019) 

•Ordin nr. 324 din 03 
Aprilie 2019 pentru modificarea 
și completarea anexei la Ordinul 
viceprim-ministrului, ministrul 
mediului, nr. 1.171/2018 privind 
aprobarea Procedurii pentru 
aplicarea vizei anuale a 
autorizației de mediu și 
autorizației integrate de mediu. 
(MO nr. 0283 din 2019) 

•Ordonanță de urgență nr. 
21 din 29 Martie 2019 pentru 
modificarea și completarea 
Legii nr. 38/2003 privind 
transportul în regim de taxi și în 
regim de închiriere. (MO nr. 
0289 din 2019) 

•Instrucțiune nr. 1 din 11 
A p r i l i e  2 0 1 9  p e n t r u 
modif icarea Instrucț iuni i 
p r e ș e d i n t e l u i  A g e n ț i e i 
Naționale pentru Achiziții 
Publice nr. 2/2018 privind 

ajustarea prețului contractului 
de achiziție publică/sectorială. 
(MO nr. 0296 din 2019) 

•Lege nr. 60 din 15 Aprilie 
2019 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal. (MO nr. 
0296 din 2019) 

•Hotărâre nr. 8 din 17 
Aprilie 2019 privind solicitarea 
Președ in te lu i  Român ie i 
referitoare la organizarea unui 
r e f e r e n d u m  n a ț i o n a l 
consultativ cu privire la 
probleme de interes national. 
(MO nr. 0298 din 2019) 

•Lege nr. 62 din 15 Aprilie 
2019  privind activitatea 
c o n s u l a r ă .  ( M O  n r . 
0299 din 2019) 

•Hotărâre nr. 1 din 12 
Aprilie 2019 privind aprobarea 
situațiilor financiare pentru 
anul 2018 și a bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru anul 
2019 ale Asociației Naționale a 
Evaluatorilor Autorizați din 
R o m â n i a .  ( M O  n r . 
0301 din 2019) 

•Ordonanță de urgență nr. 

25 din 18 Aprilie 2019 privind 
protecția know-how-ului și a 
informați i lor de afaceri 
nedivulgate care constituie 
secrete comerciale împotriva 
dobândirii, utilizării și divulgării 
ilegale, precum și pentru 
modificarea și completarea 
unor acte normative. (MO nr. 
0309 din 2019) 

•Lege nr. 66 din 18 Aprilie 
2019 privind instituirea zilei de 
11 martie ca „Ziua Națională a 
M e s e r i i l o r “ . ( M O  n r . 
0311 din 2019) 

•Hotărâre nr. 234 din 18 
A p r i l i e  2 0 1 9  p e n t r u 
modificarea și completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 
322/2013 privind restricțiile de 
utilizare a anumitor substanțe 
periculoase în echipamentele 
electrice și electronice, 
(MO nr. 0318 din 2019) 

•Lege nr. 71 din 22 Aprilie 
2019 privind societățile 
mutuale de asigurare și pentru 
modificarea și completarea 
unor acte normative. (MO nr. 
0323 din 2019)  
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