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Președintele Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș, Florentin-Nicolae 
Tuș, a participat în 28 ianuarie a.c., în 
sala de conferințe Millennium I, la 
întâlnirea cu Ambasadorul Extraordinar 

și Plenipotențiar al Republicii Belarus în 
România, Excelența Sa Andrei 
Grinkevich. La discuții au fost prezenți 
primarul municipiului Baia Mare, dr. ec. 
Cătălin Cherecheș, prefectul județului 
Maramureș Nicolae-Silviu Ungur, 
vicepreședintele CJ Maramureș, Ioan 
Doru Dăncuș, alături de reprezentanți 
ai comunității de afaceri. 

Vizita Ambasadorului Republicii 
Belarus în Maramureş 

Întâlniri la nivel înalt 

Florentin-Nicolae Tuș: „Am fost 
onorat să dau curs invitației adresată 
de domnul primar al municipiului Baia 
Mare, Cătălin Cherecheș, la întâlnirea 
cu Excelența Sa Andrei Grinkevich. Au 
fost discuții de bun augur, în cadrul 
cărora domnul ambasador a subliniat 
interesul Republicii Belarus pentru o 
cooperare interregională, identificând 
în județul nostru idei și proiecte care 
pot fi implementate printr-o colaborare 
de succes, nu doar în domeniul 
economic, ci și în domeniul cultural, 
sportiv sau administrativ. La rândul 
meu, am transmis Excelenței 
Sale dorința instituției camerale 
de a consolida relațiile 
parteneriale cu Republica 
Belarus, începute în urmă cu doi 
ani, și de a facilita oportunități 
de dialog și colaborare între 
mediul de afaceri din țările, 

respectiv regiunile pe care le 
reprezentăm. În acest sens, am înmânat 
domnului ambasador breviarul elaborat 
de CCI Maramureș – Repere economice 
maramureșene – pentru o mai bună 
evidențiere a principalilor indicatori 
economici din județul nostru.” 

În cadrul întrevederii, președintele 
CCI Maramureș a mai vorbit despre 
identificarea unor posibile instituții 
camerale din Belarus alături de care 
instituția camerală să stabilească pe 
viitor noi relații parteneriale. De 
asemenea, a susținut o scurtă 
prezentare a mediului de afaceri din 
județul Maramureș și a evidențiat 
importanța pe care CCI Maramureș o 
acordă nu doar comunității de afaceri 
de pe plan local, ci și partenerilor săi 
externi. (O.D.) 

Sinteză economică  

maramureşeană 

Producţia industrială realizată în 

perioada ianuarie - octombrie 

2019, comparativ cu perioada 

similară din anul 2018, a fost mai 

mică cu 2.5% în volum absolut. 

Indicele valoric al cifrei de 

afaceri totală (cifra de afaceri 

totală provine atât din activitatea 

principală, cât şi din activităţile 

secundare ale unităţilor cu profil 

industrial) a unităţilor industriale în 

perioada de referință, a fost mai 

mare, cu 2,7% faţă de aceeaşi 

perioadă din anul 2018. 

Inve s t i ţ i i l e  rea l iz ate  au 

înregistrat o scădere de 0,9% faţă 

Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali în perioada ianuarie-octombrie 2019 

de perioada corespunzătoare din 

anul precedent. 

Lucrările de construcţii realizate 

au crescut cu 36,4 % faţă de 

perioada similară din anul 2018. 

Exporturile de mărfuri realizate 

până în august 2019 faţă de perioada 

corespunzătoare din anul 2018, au 

fost mai mari cu 0,4%, în timp ce 

importurile au scăzut cu 1,5%.  

Capacitatea de cazare turistică a 

fost mai mică cu 3,7% faţă de 

aceeaşi perioadă din anul 2018. 

Câştigul salarial mediu nominal 

brut, pe ţară în luna octombrie 

2019 a crescut cu 1,0%, iar câştigul 

salarial mediu nominal net a fost 

mai mare cu 1,1% comparativ 

cu luna septembrie 2019. 

Raportul dintre indicele câştigului 

salarial mediu nominal net şi 

indicele preţurilor de consum, în 

luna octombrie 2019, a fost de 

1 1 0 , 8 %  f a ţ ă  d e  l u n a 

corespunzătoare din anul precedent. 

Pre ţ ur i l e  de  con sum al 

populaţiei, pe ţară, în luna  

octombrie 2019 au crescut cu 0,4% 

faţă de luna precedentă şi cu 3,4% 

faţă de luna octombrie 2018. În 

raport cu luna decembrie 2018, rata 

inflaţiei a fost de 3,4%, ceea ce 

corespunde unei medii lunare de 

0,3% (0,3% în aceeaşi perioadă din 

anul 2018).  

Numărul şomerilor înregistraţi la 

sfârşitul lunii octombrie 2019 era 

de 5528 persoane, în scădere cu 

225 persoane faţă de luna 

precedentă şi cu 955 persoane faţă 

de luna octombrie 2018, iar rata 

şomajului a fost de 3,3% (2,9% în 

luna precedentă şi 3,3% în luna 

octombrie 2018) şi de 3,5% pentru 

femei (3,2% în luna precedentă şi 

3,5% în luna octombrie 2018). 

Numărul societăţilor comerciale 

cu aport de capital străin (date 

furnizate de ONRC) înmatriculate în 

perioada ianuarie - octombrie 2019 

a fost de 50 cu un capital investit 

de 35522 euro.   

Sursa: Direcția Județeană de 

Statistică Maramureș 

OPTIBELT - Membru al CCI Maramureş se prezintă în pagina 3 
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Membrii CCI Maramureş se prezintă 

Compania Optibelt Power 
Transmission SRL face parte 
din Grupul Arntz Optibelt, grup 
ale cărui baze au fost puse de 
Emil Arntz în 1872. Producția 
de curele de transmisie în 
cadrul grupului a început din 
anul 1948 sub denumirea de 
“Optibelt”.  

De-a lungul timpului, calitatea 
produselor s-a diferențiat 
substanțial față de concurență, 
iar firma a început să se 
extindă la nivel internațional, 
astfel încât între anii 1960-
1975 sunt înființate primele 
centre de vânzări din Europa.  

În anul 1997 începe o nouă 
producție de curele dințate din 
cauciuc în Bad Blankenburg ceea 
ce face ca la finalul anului 1999 
Grupul Arntz Optibelt să dețină 

19 companii de distribuție și 7 
companii de producție și 
servicii.  

În anul 2009 se dă startul 
activității de producție în 
România, firma purtând numele 
de Optibelt Power Transmission 
SRL, sub conducerea dlui 
director general Kala Csaba.  

Inițial, firma a început cu 8 

angajați într-o locație “green 
field”, anul următor pornind 
producția de curele pe plan 
local. Dacă în 2009 erau vânzări 
de 1 camion/lună,   de-a lungul 
timpului firma a evoluat, 
ajungând să trimită zilnic două 
camioane către depozitul 
central din Höxter Germania.  

Optibelt Power Transmission 
SRL îi are ca administratori pe 
dnii Reinhold Mühlbeyer, 
Konrad Ummen, Csaba Kala. 

Momentan firma are 
aproximativ 450 de angajați, 
realizează o productie anuală 
de cca 21 milioane de curele și o 
cifră de afaceri de peste 40 de 
milioane de euro.  

Suprafața totală a fabricii 
este de 65.000 mp, din care 
10.800 mp sunt de producție, 
3.800 mp destinați pentru 
semifinite și mixare cauciuc, 
1.200 mp depozit, 1.800 mp 
spații tehnice și 2.400 mp 
pentru birouri.  

Printre clienții cei mai 
importanți se numară: Bosch, 
Husqvarna, Miele, Electrolux, 

Optibelt - drumul spre un viitor economic de succes! 

John Deere, Claas, 
Rostselmash, MTD și mulți alții.  

Compania este într-o continuă 
dezvoltare, ultima extindere 
pentru o nouă hală de producție 
fiind construită în anul 2019, 
iar strategia de dezvoltare a 
firmei pe plan local va continua 
și în perioada următoare. 
Printre altele, compania a oferit 
sprijinul său în strat-up-ul unui 
colaborator cu potențial de 
creștere în perioada următoare 
(este vorba de Intercord 
GmbH, unul dintre furnizorii de 
bază ai companiei Optibelt).  

Așadar, Optibelt este o 
companie serioasă de producție 
despre care vom mai auzi și a 
cărei conducere este un 
exemplu atât pentru 
întreprinzătorii români, cât și 
pentru cei vestici. CCI 
Maramureș este mândră pentru 
onoarea de a fi partener și a 
numi Optibelt drept unul dintre 
cei mai de încredere membri ai 
CCI MM, multipremiat în cadrul 
Topului firmelor. 

Mai multe despre grupul 
Optibelt puteți citi pe 
www.optibelt.com. 

dl. Csaba Kala-director general 
Optibelt Power Transmission 

http://www.optibelt.com
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Președintele CCI Maramureș, Florentin-
Nicolae Tuș și directorul Târguri 
Promovare, Adrian Nicolaescu au 
participat în data de 31 ianuarie a.c. la 
şedinţa festivă a Senatului Universităţii 
Tehnice din Cluj-Napoca, cu prilejul 
decernării titlului de Doctor Honoris Causa 
domnului acad. Ioan-Aurel Pop. 

A fost un moment emblematic pentru 
mediul academic și implicit pentru 
comunitatea maramureșeană, iar inițiativa 
Senatului Universității Tehnice din Cluj-
Napoca este demnă de toată considerația. 
Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș se bucură de o foarte bună 
colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai” 
Cluj-Napoca al cărui rector este Excelența 
Sa, academicianul prof. univ. dr. Ioan-
Aurel Pop. 

Felicităm Facultatea de Litere a 
Centrului Universitar Nord Baia Mare, care 
de-a lungul anilor, a menținut o strânsă 
legătură științifică și afectivă cu prof. univ. 
dr. Ioan-Aurel Pop, iar azi a făcut posibilă 
realizarea acestui eveniment de amploare. 

Vă redăm, în continuare, un scurt 
fragment din prelegerea care confirmă 
activitatea laborioasă şi prodigioasă a 
domnului academician Ioan-Aurel Pop. 

“Maramureșul - între țările 
generatoare de țări românești” 

“România este o țară de țări, mult mai 
mult, și adesea în sensuri diferite decât 
alte state. Firește, mai toate statele 
europene au în componența lor variate 
provincii istorice, cu nume sugestive, 
încărcate de istorie. Acest gen de provincii 
istorice, ținuturi, teritorii, cu mai multă sau 
mai puțină încărcătură politică veche, se 
cheamă, țări. 

În acest lung șir la țărilor Țării se află 
câteva care sunt creatoare sau 
generatoare de țări. De exemplu, Negru 

Laudatio acad. Ioan-Aurel Pop 

Doctor Honoris Causa  

Vodă (Radu Negru) și însoțitorii lui au 
descins din Țara Făgărașului și au dat un 
impuls procesului de închegare politică a 
Țării Românești. Nobilul (de origine 
cnezială) Dragoș și voievodul Bogdan de 
Cuhea, cu cetele lor maramureșene, au 
ajutat la formarea Țării Moldovei. 

Secole la rând, regiunea intracarpatică 
propriu-zisă (Transilvania voievodală), 
Maramureșul, Banatul au fost nu numai un 
rezervor etnic românesc, din care se 
revărsa preaplinul peste munți și peste 
margini, dar și un rezervor politic, un 
potențator de organizare politică, în urma 
presiunilor Regatului Ungar cuceritor. 

Țara Maramureșului s-a format ca 
nucleu de latinitate printre dacii liberi, 
după ce populația romanizată din fosta 
provincie Dacia s-a putut extinde spre 
nord, prin ”roire”, în căutarea unor 
pământuri roditoare, a unor pășuni bune, 
a sării, a metalelor neferoase. 

Prima informație documentară despre 
Maramureș se află într-o diplomă din 
1199, prin care regele Emeric al Ungariei 
îl răsplătește pe comitele Laurențiu cu o 
moșie în comitatul Sopron pentru merite 
credincioase și, mai ales, pentru ajutorul 
dat cu prilejul unui accident petrecut in 

Maramorisio, tempore vanationis (”în 
Maramureș, în timpul unei vânători”). Pe 
atunci, Maramureșul apărea ca entitate 
distinctă de Ungaria și situată în afara ei. 

La 1231, regele Andrei al doilea acorda 
familie comitelui Toma pădurile Chicuș 
(KeyKus) și Finteuș (Fenteus), la sud de 
Maramureș, pe versantul sudic la munților 
Gutâi și Țibleș, în Țara Lăpușului, până 
spre Someș. 

La 6 ianuarie 1272, regele Ștefan al V-
lea era în Maramurissio și emitea de 
atunci o diplomă. Prima pătrundere 
efectivă a autorității regale în Maramureș 
se petrecea cam tot atunci, când se 
emitea o diplomă privind Viscul familiei 
Hontpazmany-Ujhely. Teritoriul ocupat 
atunci lângă Visc de această familie era 
alipit comitatului Ugocea. 

Maramureșul nu are încă organizat sub 
egida Regatului Ungariei. Primii coloniști 
străini sau ”oaspeți” (hospites) catolici 
(germani și maghiari) vin în Maramureș 
după 1271, dar așezările date lor le avem 
consemnate abia în secolul al XIV-lea, 
fiind vorba de Hust, Visc, Teceu și 
Câmpulung. 

Sighetul este mai recent, fiind creat ca 
târg pentru ”oaspeți” abia la începutul 
secolului al XIV-lea. Pentru acești 
”oaspeți” s-au alcătuit, natural, parohii 
catolice și s-au construit biserici de 
piatră. Aducerea de supuși catolici în 
regiune a adus în atenție chestiunea 
arondării ecleziastice. Concurența era 
între Episcopia Transilvaniei și 
Episcopia de Agria. Jurisdicția religioasă 
a unei episcopii catolice în Maramureș 
datează abia din 1298, fiind vorba 
despre episcopia din Agria (Eger), în 
ciuda concurenței cu episcopia 
Transilvaniei. 

Cea mai importantă instituție laică era 
regalitatea, iar regele acționa în teritoriu 
prin trimișii săi personali, numiți comiți. 
Titlul de comite de Maramureș apare 
pentru prima oară în surse la 1303.”  
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Comuna Groși beneficiază 
de o situare geografica 
privilegiată din punctul de 
vedere al conectării la 
strategiile de dezvoltare a 
aglomerațiilor urbane. Este 
situată în vecinăteatea 
sudică a Municipiului Baia 
Mare (oraș de cca 120 000 
locuitori), la o distanță de 
maxim 5 km de orice acces 
în oraș sau de conexiune la 
drumurile naționale ce leagă 
orașul de reațeaua de 
drumuri naționale și 
europene. 

De asemenea, pe limita 
nordică a UAT Groși este 
prevăzută construirea unui 
drum de mare viteză (Drum 
expres Baia Mare RO – 
Vaja HU) care va conecta 
orașul de reațeaua de 
autostrăzi europeană, 
respectiv Autostrada M3 din 
Ungaria (distanța 85 km). 
Aglomerația urbană Baia 
Mare poate asigura oricărui 
investitor resursa forței de 
muncă ieftină pe termen 
mediu și lung. 

În plus, Comuna Groși se 
afla în vecinătatea 
Aeroportului Internațional 
Maramureș, aflat în fază 
finală de modernizare, cu 
perspective concrete de 
dezvoltare a transportului de 
tip cargo, ceea ce prezintă 
un avantaj semnificativ, în 
special pentru industria 
produselor cu înaltă 
tehnologie încorporată.  

 
Oportunități de investiții 
Există terenuri între 2-5 

hectare, aflate în frontul 2 
al zonei industriale a 
localității Satu Nou de Jos, 
comuna Groși, în imediata 
vecinătate a șoselei de 
centură a Municipiului Baia 
Mare. Terenul este liber de 

Comuna Groşi - OPORTUNITĂŢI DE INVESTIŢII 

sarcini și are destinație zona 
industrial în Planul 
Urbanistic al localității, 
astfel încât procedurile nu 
sunt îngreunate. PUZ-ul 
destinat acestui areal este în 
curs de finalizare. Alte 
avantaje: 

- Proximitatea față de Baia 
Mare - municipiul reședință 
de județ, distanța față de 
municipiu fiind de maxim 3 
km, cu acces din două laturi; 

- Ușurința în ce privește 
conectarea cu șoseaua de 
centură ocolitoare a 
Municipiului Baia Mare și 
de aici cu dumurile 
naționale și europene (spre 
exemplu, distanța față de 
autostrada M3 din Ungaria 
este de 85 km); 

- Terenul identificat ca 
fiind pretabil pentru 
investiții industriale va fi 
traversat în vecinătate, pe 
termen mediu, de Drumul 
Expres Baia Mare-Vaja; 

Apropierea de Aeroportul 
Internațional Maramureș 
care este în fază avansată de 
edificare a unui terminal 
cargo pentru transportul 
aerian de mărfuri – cca 5km; 

- Vecinătatea imediată cu 
Stația Trafo Baia Mare, 
respectiv posibilitatea de 
conectare la rețeaua 
electrică pe orice regim de 
tensiune; 

- Zona terenului 
identificat este în 

vecinătatea 
magistralei de gaz 
care alimentează 
Municipiul Baia 
Mare, astfel încât 
este facilitată 
alimentarea la 
orice debite/
volume a unei 
potențiale 
intreprinderi; 

- Vecinătatea cu 
municipiul reședință de 
județ asigură deasemenea 
conectarea cu ușurină la 
rețelele de apă și canalizare, 
în variante multiple.  

Momentan Comuna Groși 
are semnat un contract de 
finanțare pentru extinderea 
canalizării în localitatea 
Satu Nou de Jos și în cursul 
anului viitor conectarea la 
canalizare va fi posibilă. 

- Dimensiunile și 
poziționarea terenului poate 
fi modificată, în funcție de 
condițiile legate de 
fezabilitate ale 
solicitantului. 

- Prețurile acestor terenuri 
sunt evaluate ca fiind mult 
mai mici decât în localitățile 
învecinate la nord (Baia 
Mare, Baia Sprie, Tăuții 
Măgherăuș). 

 
Terenuri între 0,2-2 

hectare, aflate în perimetrul 
aflat între DN18B Baia 
Mare – Târgu Lăpuș, DC 49 
– intrarea în localitatea 
Groși, suprafață ce 
constituie actualmente 
pășune comunală, ce poate 
căpăta, în funcție de 
interesul manifestat, 
destinație de zonă 
rezidențială precum și zonă 
destinată serviciilor sociale 
și altor servicii nonpoluante, 
precum: servicii 
educaționale, de 
enentertaiment, de 
loisir, medicale, 
comerciale, etc. 
Terenul 
beneficiază de 
intrastructura 
necesară acestor 
destinații, cu 
excepția 
canalizării apelor 
uzate, dar pentru 

care se prevede soluționarea 
într-un orizont de timp de 
cca 5 ani. Alte avantaje: 

- Proximitatea față de Baia 
Mare - municipiul reședință 
de județ, distanța față de 
municipiu fiind de maxim 4 
km, cu acces din două laturi; 

- Ușurința în ce privește 
conectarea cu șoseaua de 
centură ocolitoare a 
Municipiului Baia Mare și 
de aici cu dumurile 
naționale și europene (spre 
exemplu, distanța față de 
autostrada M3 din Ungaria 
este de 85 km); 

- Terenurile identificate 
sunt pretabile pentru 
investiții va fi traversat în 
vecinătate, pe termen mediu, 
de Drumul Expres Baia 
Mare – Vaja; 

- Apropierea de aeroportul 
Internațional Maramureș 
care este în fază avansată de 
edificare a unui terminal 
cargo pentru transportul 
aerian de mărfuri - cca 5km; 

- Vecinătatea imediată cu 
Stația Trafo Baia Mare, 
respectiv posibilitatea de 
conectare la rețeaua 
electrică pe orice regim de 
tensiune; 

- Zona terenului 
identificat este în 
vecinătatea magistralei de 
gaz care alimentează 
Municipiul Baia Mare, astfel 
încât este facilitată 
alimentarea la orice debite/
volume a unei potențiale 
intreprinderi; 

- Vecinătatea cu 
municipiul reședință de 
județ asigură conectarea cu 
ușurină la rețelele de apă și 
canalizare, în variante 
multiple.  

 
Gavril ARDUSĂTAN - 

viceprimar comuna Groși 
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Acte normative publicate în 

Monitorul Oficial IANUARIE 

 Lege nr. 5 din 06 Ianuarie 2020 
bugetului de stat pe anul 2020. (MO nr. 
0002 din 2020) 
 Lege nr. 6 din 06 Ianuarie 2020 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2020. (MO nr. 0003 din 2020) 
 Ordin nr. 3454 din 31 Decembrie 

2019 pentru modificarea și completarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții, aprobate prin 
Ordinul ministrului dezvoltării regionale și 
locuinței nr. 839/2009. (MO nr. 
0004 din 2020) 
 Ordin nr. 3781 din 23 Decembrie 

2019 privind principalele aspecte legate de 
întocmirea și depunerea situațiilor 
financiare anuale și a raportărilor contabile 
anuale ale operatorilor economici la 
unitățile teritoriale ale Ministerului 
Finanțelor Publice și pentru reglementarea 
unor aspecte contabile. (MO nr. 
0005 din 2020) 
 Lege nr. 7 din 06 Ianuarie 2020 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 
10/1995 privind calitatea în construcții și 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții. (MO nr. 
0008 din 2020) 
 Lege nr. 1 din 06 Ianuarie 2020 

privind pensiile ocupaționale. (MO nr. 
0010 din 2020) 
 Ordonanță de urgență nr. 1 din 06 

Ianuarie 2020 privind unele măsuri fiscal-
bugetare și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative. (MO nr. 
0011 din 2020) 
 Ordin nr. 13 din 09 Ianuarie 2020  

pentru modificarea și completarea 
Normelor metodologice privind încheierea 
exercițiului bugetar al anului 2019, aprobate 
prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
3.751/2019. (MO nr. 0012 din 2020) 
 Ordin nr. 3818 din 30 Decembrie 

2019 privind aprobarea formatului și 
structurii bugetului de venituri și cheltuieli al 
operatorilor economici, precum și a 
anexelor de fundamentare a acestuia. 
(MO nr. 0014 din 2020) 
 Lege nr. 8 din 09 Ianuarie 2020 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 
8/1996 privind dreptul de autor și drepturile 
conexe. (MO nr. 0014 din 2020) 
Ordin Actul nr. 234 din 20 Decembrie 

2019 pentru aprobarea Procedurii privind 

schimbarea furnizorului de energie 
electrică/gaze naturale de către clientul 
final. (MO nr. 0017 din 2020) 
 Ordin nr. 1 din 06 Ianuarie 2020 

pentru modificarea și completarea 
Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 
3.265/2019 privind reguli de elaborare de 
către instituțiile publice a situațiilor 
financiare întocmite începând cu finele 
trimestrului III al anului 2019, precum și de 
modificare și completare a altor acte 
normative în domeniul contabilității 
instituțiilor publice. (MO nr. 0017 din 2020) 
 Ordin nr. 3214 din 10 Decembrie 

2019 pentru acreditarea Muzeului 
Județean de Artă „Centrul Artistic Baia 
Mare“ din Baia Mare, județul Maramureș. 
(MO nr. 0021 din 2020) 
 Ordin nr. 5 din 08 Ianuarie 2020 

pentru modificarea și completarea Ordinului 
ministrului finanțelor publice nr. 2.482/2017 
privind procedura și condițiile în care se 
realizează autorizarea antrepozitelor 
fiscale, a destinatarilor înregistrați, a 
expeditorilor înregistrați și a importatorilor 
autorizați. (MO nr. 0023 din 2020) 
 Ordin nr. 2590 din 23 Decembrie 

2019 privind modificarea și completarea 
Schemei de ajutor de stat pentru 
organizarea și derularea de programe de 
formare a adulților, având ca obiectiv 
„Creșterea numărului de angajați care 
beneficiază de instrumente, metode, 
practici, standard de management al 
resurselor umane și de condiții de lucru 
îmbunătățite în vederea adaptării activității 
la dinamica sectoarelor economice cu 
potențial competitiv identificate conform 
Strategiei naționale pentru competitivitate/
domeniilor de specializare inteligentă 
conform Strategiei naționale de cercetare, 
dezvoltare și inovare 2014-2020“, aferentă 
Programului operațional Capital uman 
2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de 
muncă pentru toți“, obiectivul specific 3.8, 
aprobată prin Ordinul ministrului delegat 
pentru fonduri europene nr. 5.795/2017. 
(MO nr. 0029 din 2020) 
 Ordin nr. 29/C din 07 Ianuarie 2020 

pentru aprobarea procedurilor prevăzute 
de art. 41 din Legea nr. 297/2018 privind 
Registrul Național de Publicitate Mobiliară 
și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului 
nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru 
autorizarea operatorilor și efectuarea 
înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții 

Reale Mobiliare. (MO nr. 0031 din 2020) 
 Ordonanță de urgență nr. 4 din 16 

Ianuarie 2020 privind stabilirea unor 
măsuri la nivelul administrației publice 
centrale și pentru modificarea unor acte 
normative. (MO nr. 0038 din 2020) 
 Ordin nr. 77 din 16 Ianuarie 2020 

privind modificarea și completarea 
Ordinului ministrului transporturilor, 
construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005 
pentru aprobarea Reglementărilor privind 
inspecția tehnică periodică a vehiculelor 
înmatriculate sau înregistrate în România - 
RNTR 1. (MO nr. 0041 din 2020) 
 Ordin nr. 147 din 20 Ianuarie 2020 

pentru aprobarea Procedurii privind 
stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% 
din impozitul anual datorat pentru 
susținerea entităților nonprofit care se 
înființează și funcționează în condițiile legii 
și a unităților de cult, precum și pentru 
acordarea de burse private, conform legii, 
precum și a modelului și conținutului unor 
formulare. (MO nr. 0044 din 2020) 
 Ordin nr. 139 din 20 Ianuarie 2020 

pentru aprobarea modelului, conținutului, 
modalității de depunere și de gestionare a 
Declarației unice privind impozitul pe venit 
și contribuțiile sociale datorate de 
persoanele fizice. (MO nr. 0047 din 2020) 
 Ordin nr. 59 din 21 Ianuarie 2020 

pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor 
privind individualizarea sancțiunilor pentru 
contravențiile prevăzute la art. 53-541 din 
Legea concurenței nr. 21/1996. (MO nr. 
0057 din 2020) 
 Ordin nr. 58 din 21 Ianuarie 2020 

privind punerea în aplicare a Instrucțiunilor 
pentru modificarea pct. 1 din Instrucțiunile 
privind conceptele de concentrare 
economică, întreprindere implicată, 
funcționare deplină și cifră de afaceri, puse 
în aplicare prin Ordinul președintelui 
Consiliului Concurenței nr. 386/2010. 
(MO nr. 0057 din 2020) 
 Ordin nr. 102 din 23 Ianuarie 2020 

privind stabilirea nivelului comisionului de 
gestiune și al comisionului unic de analiză 
în cadrul programului „Prima casă“, precum 
și al comisionului de administrare și al 
comisionului de risc în cadrul Programului 
de stimulare a cumpărării de autoturisme 
noi. (MO nr. 0057 din 2020) 
 Ordonanță nr. 5 din 28 Ianuarie 2020 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură 
fiscal. (MO nr. 0068 din 2020) 
 Ordonanță nr. 6 din 28 Ianuarie 2020 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, precum și 
pentru reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare. (MO nr. 0072 din 2020)  
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Combaterea spălării banilor,  

efecte ale Legii 129/2019 

Dispozițiile Legii nr. 129/2019 privind 
prevenirea și combaterea spălării banilor și 
finanțării terorismului, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte 
normative (în vigoare de la data de 21 
iulie 2019) introduc noțiuni noi, precum 
beneficiarul real care, în sensul actului 
normativ, este orice persoană fizică ce 
deţine sau controlează în cele din urmă 
clientul şi/ sau persoana fizică în 
numele căruia/ căreia se realizează o 
tranzacţie, o operaţiune sau o activitate. 

Conform dispozițiilor art. 19 alin. (1), (2) și 
(5) din legea menționată sunt stabilite 
atribuții noi în sarcina Oficiului Național al 
Registrului Comerțului, care va organiza 
un registru central în care se vor 
înregistra date privind beneficiarii reali ai 
persoanelor juridice supuse obligaţiei de 
înmatriculare în registrul comerţului, cu 
excepţia regiilor autonome, companiilor 
şi societăţilor naţionale şi societăţilor 
deţinute integral sau majoritar de stat. 

În acest sens, persoanele juridice 
menționate mai sus vor depune la 
înmatriculare, anual, sau ori de câte ori 
intervine o modificare, o declaraţie privind 
beneficiarul real al persoanei juridice, în 
vederea înregistrării în Registrul 
Beneficiarilor Reali. Beneficiarii reali sunt 
persoanele care dețin sau controlează 
efectiv o companie, iar aceștia trebuie 

raportați la Registrul Comerțului folosindu-
se de o declarație notarială sau formularul 
tipizat, conform Legii 129/2019. Anul 
acesta, declarația notarială sau formularul 
tipizat trebuie depus până la data de 21 
iulie 2020, pentru firmele care deja existau 
la 21 iulie 2019, iar firmele înființate după 
21 iulie 2019 sunt obligate să depună 
formularul la înființare.  

Din 2021, declarația privind beneficiarul 
real va trebui depusă anual, în 15 zile de la 
aprobarea situațiilor financiare anuale. 

Nerespectarea de către reprezentantul 
legal al acestor persoane juridice a 
obligaţiei de depunere a declaraţiei privind 
datele de identificare ale beneficiarului real 
constituie contravenţie şi se sancţionează 
cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. 

În termen de 12 luni de la intrarea în 
vigoare Legii nr. 129/2019, societăţile 
înmatriculate până la această dată, cu 
excepţia companiilor şi societăţilor 
naţionale, precum şi a societăţilor deţinute 
integral sau majoritar de stat, depun, prin 
grija reprezentantului legal, spre 
înregistrare în Registrul Beneficiarilor 
Reali, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului, declarația susmenționată. 

De asemenea, Legea nr. 129/2019 
modifică și completează unele acte 
normative, printre care și Legea societăților 
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, în sensul 
obligativității conversiei acțiunilor la 
purtător în acțiuni nominative de către 
societățile emitente. 

Astfel, odată cu intrarea în vigoare a 
acestei legi, sunt abrogate dispozițiile 
legale privitoare la acțiunile la purtător, 
capitalul social al societăților pe acțiuni 
fiind reprezentat doar prin acțiuni 
nominative. Astfel se interzice emiterea 
de noi acţiuni la purtător şi efectuarea 
de operaţiuni cu acţiunile la purtător 
existente, iar în termen de 18 luni de la 
intrarea în vigoare a actului normativ, 
acţiunile la purtător emise anterior 
intrării în vigoare a legii vor fi convertite 
în acţiuni nominative. 

Neîndeplinirea, până la expirarea 
termenului de 18 luni, a obligaţiei de 
conversie, de către societățile pe acțiuni şi 
în comandită pe acţiuni, dă dreptul oricărei 
persoane interesate, precum și Oficiului 
Naţional al Registrului Comerţului, să 
solicite tribunalului, sau, după caz, 
tribunalului specializat, dizolvarea societăţii 
respective. Totodată, dacă în termen de 18 
luni de la intrarea în vigoare a acestei legi, 
acțiunile la purtător nu sunt convertite în 
acțiuni nominative acestea se anulează de 
drept ,  cu consecința  reduceri i 
corespunzătoare a capitalului social, care 
se va înregistra în registrul comerțului.  

În perioada 20 – 23 ianuarie 2020 a fost organizată o 
nouă serie de curs Noțiuni Fundamentale de Igienă pe 
următoarele module:  

Modulul 1: Servicii de producție, depozitare, transport și 
comercializare a alimentelor; inclusiv alimentație publică și 
a colectivităților; 

Modulul 4: Servicii de îngrijire corporală (cosmetică, 
frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, masaj etc.); 

Curs NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ 

Modulul 5: Servicii tip dezinfecție, dezinsecție, deratizare. 
La această serie de curs au participat 50 de persoane, care 

urmează să susțină examenul final în luna februarie a.c. 
Examinarea se va face de către specialiștii de la Direcția de 
Sănătate Publică Maramureș la sediul Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș. Certificatele de absolvire a cursului vor 
fi emise de către Direcția de Sănătate Publică Maramureș și 
au o valabilitate de 3 ani de la data emiterii. (T.S.) 


