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Aniversare CONFSTAR SA, 
firmă membră a CCI Maramureş 

Președintele Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, 
Florentin-Nicolae Tuş, a oferit directorului general al 

CONFSTAR SA, Carmen Nicolaescu, o plachetă aniversară în 
semn de recunoștință pentru stabilitate și continuitate în 

dezvoltarea afacerii, cu prilejul împlinirii a 30 de ani de 
activitate ai companiei membră CCI Maramureș!  

 

La mulți ani, Confstar SA! 

DIGITALIZAREA – Castana fierbinte din mâna guvernanților  

Digitalizarea sectorului public și 
modernizarea administrației fiscale 
reprezintă o preocupare din ce în ce 
mai semnificativă în ultima perioadă, 
preocupare susținută și de criza 
economică generată de pandemia de 
Covid-19. Președintele Camerei de 
Comerț și Industrie Maramureș, 
Florentin-Nicolae Tuș, este de părere că 
deficitul bugetar de aproximativ 10% 
înregistrat de țara noastră semnalează 
o problemă foarte serioasă, care 
impune măsuri de reglare. 

Diminuarea cheltuielilor bugetare, 
impunerea de noi taxe și impozite, 
respectiv creșterea gradului de 
colectare a veniturilor ar putea fi 
principalele mijloace prin care statul să 
intervină în această direcție. ”Cum 
primele două măsuri e foarte puțin 
probabil să cunoască modificări 
importante în această perioadă de criză, 
lucru justificat de altfel și de teoria 
economică, una dintre cele mai 
importante mijloace de reglare 
bugetară rămâne creșterea gradului de 

colectare. Potrivit ultimelor studii 
realizate de Comisia Europeană, 
România se află pe ultimul loc la 
digitalizare și la colectarea de TVA. Gap-
ul de TVA al României – respectiv 
diferența dintre ce încasează statul din 
TVA și ce ar trebui să încaseze raportat 
la dimensiunea economiei – a fost, în 
2019, de aproximativ 33,4%. În 
condițiile în care TVA reprezintă a doua 
cea mai importantă sursă de venit a 
bugetului general consolidat, după 
contribuțiile de asigurări sociale, 
diminuarea Gap-ului și creșterea 
gradului de colectare a TVA devine 
prioritară”, susține președintele CCI 
Maramureș. 

Digitalizarea sectorului public – 
soluție pentru reducerea pierderilor? 

Conform Directivei Europene Nr. 55 
din 2014, toate entitățile publice din UE 
trebuie să poată primi și prelucra 
facturi electronice conform 
standardului European privind 
facturarea electronică. Țara noastră 
avea obligația de a se alinia la această 
Directivă până în aprilie 2019, lucru 
care din păcate nu s-a întâmplat, motiv 
pentru care UE a mai acordat o 
prelungire României. 

”Pandemia de Covid-19 a contribuit 
oarecum la păsuirea acordată țării 
noastre. Transpunerea Directivei va 
reprezenta primul pas către un mediu 
digitalizat și va contribui la o mai bună 

transparență a sectorului public. 
Creșterea colectării și digitalizarea ca 
măsuri de reducere a deficitului 
bugetar reprezintă de altfel și una 
dintre cele mai importante acțiuni 
necesare, identificate de Coaliția pentru 
Dezvoltarea României și prezentate 
premierului Cîțu la ultima întâlnire cu 
acesta. Referitor la digitalizarea 
proceselor în mediul antreprenorial, 
lucru foarte important de altfel în ceea 
ce privește competitivitatea economică, 
ultimele analize prezintă rezultate 
dezamăgitoare. Astfel, mai mult de 80% 
dintre aplicanții la ajutorul de stat prin 
Măsura 3 (granturi pentru investiții) 
mizează într-o foarte mică măsură pe 
echipamente noi sau echipamente 
pentru digitalizare, optând în schimb 
pentru achiziții imobiliare (spații de 
birouri, hale industriale, ș.a.m.d.,), 
toate acestea în condițiile în care 
digitalizarea ar trebui să reprezinte o 
prioritate și pentru mediul privat. În 
concluzie, impunerea unui ritm 
accelerat în ceea ce privește 
digitalizarea sectorului public dar și 
creșterea gradului de tehnologizare în 
mediul privat rămân, în opinia mea, 
două dintre cele mai actuale măsuri de 
depășire a crizei și de adaptare la noile 
condiții economice”, mai este de părere 
președintele Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș, Florentin-Nicolae 
Tuș.  
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Value Centre Baia Mare și Camera de Comerț și 

Industrie Maramureș continuă colaborarea și în 

2021 prin promovarea antreprenorilor și a 

producătorilor locali. În anul 2020, cu puțin timp 

înainte de izbucnirea pandemiei de COVID-19, 

instituția camerală a semnat un protocol de 

colaborare cu centrul comercial pentru a organiza 

cel mai mare târg de nunți din județul nostru. La 

aproape un an de la acel eveniment, CCI Maramureș 

și Baia Mare Value Centre au hotărât să continue 

parteneriatul și, cu respectarea tuturor măsurilor 

sanitare și a regulilor impuse în contextul crizei 

coronavirusului, să demareze noi proiecte comune 

prin care să fie promovați și susținuți producătorii 

locali maramureșeni.  
 

Astfel, în luna februarie, Baia Mare Value Centre și 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș au 

promovat meșteșugarii locali, cei care prin 

PRODUS DE MARAMUREŞ 

CCI Maramureș și Baia Mare Value Centre susțin meșteșugarii locali 

îndeletnicirile lor creează produse tradiționale 

apreciate și reprezentative pentru județul nostru. În 

perioada 12-24 februarie a.c., în incinta centrului 

comercial, maramureșenii au putut face cunoștință 

cu meșteșugari locali care, sub sloganul ”Produs de 

Maramureș”, și-au prezentat produsele în cadrul 

unui eveniment dedicat exclusiv lor.  

Cei interesați au putut identifica idei de cadouri 

dintr-o gamă variată de bijuterii tradiționale din 

mărgele, pălării, creme și parfumuri, bijuterii din 

pietre semiprețioase, miniaturi de sticlă, 

lumânări, flori, coșulețe, obiecte decorative din 

lemn, broșe, decoruri, pioni personalizați pentru 

familii, păpuși lucrate manual, produse naturale 

din lavandă.  

     În baza protocolului de 

colaborare, instituția 

camerală a sprijinit 

centrul comercial prin 

identificarea 

meșteșugarilor locali 

interesați de campania 

”Luna dragostei la Baia 

Mare Value Centre”. 



HERMES CONTACT 3  

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM  

În perioada 18 ianuarie - 4 februarie a.c., Camera 

de Comerț și Industrie Maramureș a organizat o nouă 

serie de curs pentru ocupația “AGENT 

DEZINFECȚIE, DERATIZARE, DEZINSECȚIE “. 

Cursul a fost organizat online, de luni până joi, și a 

fost susținut de specialiști în acest domeniu, din 

cadrul DSVSA. 

La curs a participat un număr de 18 persoane, iar 

în data de 9 februarie a.c. a fost organizat examenul 

final. 

Competențe obținute: pregătirea dezinfecției; 

dezinfectarea suprafețelor; pregătirea deratizării; 

deratizarea suprafețelor; pregătirea dezinsecției; 

dezinsecția suprafețelor; monitorizarea suprafețelor 

procesate; utilizarea aparatelor de lucru cu acționare 

electro-mecanică; utilizarea aparatelor de lucru 

acționate prin motoare cu ardere internă.  

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş a 

organizat în perioada 25 ianuarie - 9 februarie 2021, 

o nouă serie de curs „Inspector/ Referent Resurse 

Umane”.  

Cursul a fost susținut de către 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 17 persoane care activează 

în diverse domenii de activitate şi care au promovat 

examenul organizat pe data de 11 februarie 2021. 

În urma absolvirii acestui curs, persoanele 

participante au obţinut următoarele competenţe: 

•Întocmirea documentelor de evidenţă a 

personalului; 

•Organizarea recrutării personalului; 

•Gestionarea documentelor de evidenţă a 

personalului; 

•Întocmirea registrului general de evidenţă a 

salariaţilor; 

•Întocmirea statului de plată pentru personalul 

angajat; 

•Administrarea bazei de date de evidenţă a 

personalului.  

În perioada 3 - 5 februarie 2021 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 2: Servicii de curățenie în unităti de 

asistență medicală, colectivități de copii și tineri, 

unități de cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.); 

Modulul 4: Servicii de îngrijire corporală (cosmetica, 

frizerie, coafura, manichiura, pedichiura, masaj etc.); 

Modulul 5: Servicii tip dezinfecție, dezinsecție, 

deratizare. 

La această serie de curs au participat 40 de 

persoane, care au susținut examenul final în 8 

februarie a.c. Examinarea s-a făcut 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. 

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş a 

organizat în perioada 8 - 10 februarie a.c. cu 

respectarea tematicii și bibliografiei stabilite și 

publicate de către ANRE, cursuri online de 

pregătire teoretică în vederea AUTORIZĂRII 

ELECTRICIENILOR necesare candidaților la 

depunerea dosarului la ANRE în sesiunea din 

primăvară a anului 2021, aceste cursuri fiind utile 

pentru promovarea examenelor finale. 

Cursurile au fost susţinute de formatori, specialişti 

în domeniu, avizaţi de către Autoritatea Naţională 

de Reglementare în Domeniul Energiei si se 

adresează persoanelor care doresc să obțină 

calitatea de electrician autorizat (gradele I, IIA, IIB, 

IIIA, IIIB). 

Cursurile s-au desfășurat prin intermediul 

platformei Zoom, la care au participat un număr de 

15 de persoane din diferite județe: Cluj, Mureș, 

Suceava, Timiș, Harghita, Argeș, Sibiu, Iași, Satu 

Mare, Bistrița-Năsăud, Maramureș. 
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Imaginea și vorbirea în public, exersate de angajații CCI Maramureș  
Camera de Comerț și Industrie a 

României vine în sprijinul mediului 
de afaceri cu o serie de cursuri de 
imagine și vorbire în public 
ONLINE, în contextul în care 
pandemia Covid-19 a mutat 
activitatea multor companii în 
online. În general, o prezentare, 
vânzare sau conversație influențează 
publicul doar 7%, iar atunci când 
mesajul trebuie să treacă ecranul 
calculatorului, procentul scade. 
Diferența constă în felul în care 
transmiți mesajul prin: atitudine, 
intonație, frazare, mimică și felul în 

care îți construiești imaginea pentru 
evenimentul online.  

Despre aceste lucruri au fost 
instruiți și șapte angajați ai Camerei 
de Comerț și Industrie Maramureș, 
care au participat gratuit la cursurile 
online de Imagine și Vorbire în 
Public pe care le susține Camera de 
Comerț și Industrie a României în 
sprijinul mediului de afaceri. În 
contextul în care pandemia Covid-
19 a mutat activitatea multor 
companii în online, aceste cursuri au 
fost de bun augur și pentru angajații 
instituției camerale responsabili de 

relația  cu  publicul. Cursurile 
s-au desfășurat în perioada 2-4 
februarie a.c. și au fost 
structurate în 3 sesiuni. 
Cursanții au învățat cum să 
construiască imaginea pentru 
un eveniment online de 
succes, cum să construiască 
mesajul corect care să ajungă 
la public și au făcut exerciții 

de dicție, respectiv respirație corectă 
pe frazare. Cursurile au fost 
susținute de Ioana Oprea, specialist 
PR în cadrul Camerei de Comerț și 
Industrie a României, fost jurnalist 
cu 15 ani experiență în televiziune și 
actriță.  

În funcție de interes, companiile 
pot opta pentru unul dintre 
pachetele de curs: BRONZE, 
SILVER SAU PLATINUM. Detalii 
despre aceste pachete de curs puteți 
obține la Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș, tel: 0262-
221510 sau pe e-mail: 
cci_mm@ccimm.ro.  

Calendar Cursuri luna MARTIE 

 Detalii: 

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ 

tel. 0739-675279, 0770-842678, 0262-221510, fax 0262-225794 

e-mail: cursuri@ccimm.ro, web: www.ccimm.ro,       fb.me/ccimm.ro 

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM  

mailto:cci_mm@ccimm.ro
mailto:cursuri@ccimm.ro
https://www.ccimm.ro/
https://www.facebook.com/ccimm.ro
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Camera de Comerţ şi Industrie a Roma niei este 
abilitata , prin Legea 335/2007, cap. III, art. 28, alin. 
2, lit. g, sa  emita  carnete pentru admiterea 
temporara  a ma rfurilor scutite de taxe vamale (ATA). 
Carnetul ATA este un document internaţional, î n 
baza ca ruia ma rfurile aflate î n regim de export 
temporar circula  liber, fa ra  plata unor taxe vamale 
de tranzit şi/sau de import. 

Categorii de mărfuri care pot fi acoperite de 
carnetul ATA: 

• ma rfurile destinate sa fie prezentate sau utilizate 
la expoziţii, ta rguri, congrese sau manifesta ri 
similare; 

• echipamentul profesional; 
• containerele, paletele, ambalajele, mostrele şi alte 

ma rfuri importate î n cadrul unei operaţiuni 
comerciale; 

• ma rfurile importate î n cadrul unei operaţiuni de 
producţie; 

• ma rfurile importate î n scop educativ, ştiinţific 
sau cultural; 

• efectele personale ale ca la torilor şi bunurile 
importate î n scop sportiv; 

• materialul de propaganda  turistica ; 
• ma rfurile importate î n cadrul micului trafic de 

frontiera  (ma rfuri transportate de locuitorii zonelor 
de frontiera  î n vederea exercita rii meseriei sau 
profesiunii lor – meşteşugari, medici etc.; efectele 
personale sau articolele de uz casnic ale locuitorilor 
din zonele de frontiera , pe care le importa  pentru a fi 
reparate, prelucrate sau transformate; materialul 
destinat exploata rii bunurilor imobile situate î n 
interiorul zonei de frontiera  a teritoriului de 
admitere temporara ; materialul ce aparţine unui 
organism oficial, importat î n cadrul unei acţiuni de 
prim ajutor (incendiu, inundaţii etc.); 

• ma rfurile importate î n scop umanitar; 
• mijloacele de transport; 
• animale. 
Carnetul ATA este valabil o perioada  de 12 luni de 

la data emiterii, cu posibilitatea prelungirii, la 
cererea beneficiarului, pentru alte 12 luni, dar nu 
mai mult de o singura data . Pentru eliberarea unui 
carnet ATA este necesara  trimiterea unei cereri ca tre 
CCIR care sa  conţina  datele de identificare ca 
persoana  juridica  (CUI, numa rul de î nregistrare la 
Registrul Comerţului, adresa, persoana de lega tura ), 
precum şi urma toarele elemente: 

• scopul ca la toriei; 
• durata estimata  a evenimentului şi a exportului 

temporar; 
• ţara de destinaţie şi ţa rile de tranzit, cu 

precizarea locurilor î n care se realizeaza  controlul 

CARNETE ATA 
vamal (î n interior sau la frontiera ); 

• mijlocul de transport folosit, cu precizarea 
numa rului de î nmatriculare; 

• responsabilul de carnet; 
• o lista  î n limbile roma na  şi engleza  cu produsele 

cuprinse pe carnet conţina nd denumirea, cantitatea, 
eventual greutatea, valoarea acestora. 

Ţările care au aderat la Convenţia ATA: 
Albania, Hungary, Norway, Algeria, Iceland, 

Pakistan, Andorra, India, Poland, Australia, Iran, 
Portugal, Austria, Ireland,  Romania, Israel, Russia, 
Belarus, Italy, Senegal, Belgium/Luxembourg, Japan, 
Serbia, Bosnia and Herzegovina, Korea, Singapore, 
Bulgaria, Latvia, Slovakia, Canada, Lebanon, Slovenia, 
Chile, Lithuania, South Africa, China, Macao, Spain, 
Cote d’Ivoire, Macedonia, Sri Lanka, Croatia, 
Madagascar, Sweden, Cyprus, Malaysia, Switzerland, 
Czech Republic, Malta, Thailand, Denmark, Mauritius, 
Tunisia, Estonia, Mexico, Turkey, Finland, Moldova, 
Ukraine, France, Mongolia, United Arab Emirates, 
Germany, Montenegro, United Kingdom, Gibraltar, 
Morocco, United States, Greece, Netherlands, 
Chinese, Taipei, Hong Kong, China, New Zealand. 

TERMEN DE ELIBERARE: 
• 3 zile î n regim normal; 
• mai puţin de 3 zile, î n regim de urgenţa . 
TARIFE (FĂRĂ TVA): 
• 131,00 Euro / carnet; 
• 7,00 Euro / fila  + 2,5 Lei / fila  listata ; 
• taxa  de urgenţa : 55 Euro pentru eliberare carnet 

ATA î n 24h sau 33 Euro pentru eliberare carnet ATA 
î n 48h; 

• garanţie pla tita  ca tre CCIR î n funcţie de valoarea 
produselor şi de ţara de destinaţie. 

Legislaţie incidentă: 
• Legea 335/2007 modificata  şi completata ; 
• Convenţia privind admiterea temporara , adoptata  

la Istanbul la 26 iunie 1990; 
• Legea nr. 395 din 14 iunie 2002 pentru aderarea 

Roma niei la Convenţia privind admiterea temporara , 
adoptata  la Istanbul la 26 iunie 1990 

Consultanţă de specialitate: 30 EUR / 30 de 
minute (fără TVA). 
Cererile de emitere carnet ATA, respectiv de 

restituire garant ie pot fi desca rcate de pe site-ul 
CCIR.  

Contact: 
Direcția Juridică CCIR 
Tel.: 021 319 01 02 
Fax: 021 319 01 25 
E-mail: juridic@ccir.ro 
Program de lucru cu publicul: Luni-Joi, 09:00 – 

15:00 / Vineri, 09:00 – 12:30. I n ma sura 
posibilita t ilor, client ii sunt rugat i sa  programeze 
vizita la CCIR la 021 319.00.96 sau juridic@ccir.ro s i 
sa  efectueze plata prin mijloace electronice î n 
conturile postate pe https://ccir.ro/despre/contact/.  

mailto:juridic@ccir.ro
https://ccir.ro/despre/contact/
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Continuare în pag. a 7-a 

Acte normative publicate în 

Monitorul Oficial FEBRUARIE 

● Ordin nr. 121 din 28 Ianuarie 
2021 pentru modificarea și 
completarea Ghidului de finanțare a 
Programului privind instalarea 
sistemelor de panouri fotovoltaice 
pentru producerea de energie electrică, 
în vederea acoperirii necesarului de 
consum și livrării surplusului în rețeaua 
națională, aprobat prin Ordinul viceprim
-ministrului, ministrul mediului, nr. 
1.287/2018. (MO nr. 0109 din 2021) 

● Ordin nr. 110 din 25 Ianuarie 

2021 pentru modificarea și 
completarea Ghidului de finanțare a 
Programului privind reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră în 
transporturi, prin promovarea 
vehiculelor de transport rutier 
nepoluante și eficiente din 
punct de vedere energetic, 
2020-2024, aprobat prin 
Ordinul ministrului mediului, 
apelor și pădurilor nr. 323/2020, 
și pentru modificarea și 
completarea Ghidului de 
finanțare a Programului de 
stimulare a înnoirii Parcului auto 
național 2020-2024, aprobat prin 
Ordinul ministrului mediului, apelor și 
pădurilor nr. 324/2020. (MO nr. 0111 
din 2021) 

● OUG nr. 4 din 27 Ianuarie 2021 
pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ. 
(MO nr. 0117 din 2021) 

● OUG nr. 5 din 03 Februarie 2021 
pentru completarea art. 252 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
70/2020 privind reglementarea unor 
măsuri, începând cu data de 15 mai 
2020, în contextul situației 
epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2, pentru prelungirea unor 
termene, pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, a Legii educației naționale 
nr. 1/2011, precum și a altor acte 
normative. (MO nr. 0121 din 2021) 

● OUG nr. 6 din 03 Februarie 2021 
pentru modificarea și completarea unor 
acte normative. (MO nr. 0125 din 
2021) 

● Ordin nr. 311 din 26 Octombrie 
2020 pentru modificarea Ordinului 
viceprim-ministrului, ministrul 
agriculturii și dezvoltării rurale, al 
viceprim-ministrului, ministrul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, al ministrului apărării naționale 
și al viceprim-ministrului, ministrul 
culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 
privind aprobarea normelor 
metodologice pentru aplicarea titlului I 
din Legea nr. 17/2014 privind unele 

măsuri de reglementare a vânzării-
cumpărării terenurilor agricole situate 
în extravilan și de modificare a Legii nr. 
268/2001 privind privatizarea 
societăților comerciale ce dețin în 
administrare terenuri proprietate 
publică și privată a statului cu 
destinație agricolă și înființarea 
Agenției Domeniilor Statului. (MO nr. 
0127 din 2021) 

● HG nr. 29 din 03 Februarie 2021 
privind aprobarea amendamentului 
convenit între Guvernul României și 
Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare, prin 
schimbul de scrisori semnate la 
București la 3 noiembrie 2020 și la 26 
noiembrie 2020 și la Bruxelles la 20 
noiembrie 2020, la Acordul de 
împrumut (Proiectul privind reforma 
sectorului sanitar - îmbunătățirea 
calității și eficienței sistemului sanitar) 
dintre România și Banca Internațională 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, 

semnat la București la 17 iunie 2014. 
(MO nr. 0134 din 2021) 

● HG nr. 35 din 10 Februarie 2021 
privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României începând cu data de 
12 februarie 2021, precum și stabilirea 
măsurilor care se aplică pe durata 
acesteia pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19. (MO nr. 0140 din 2021) 

● Rectificare nr. 290 din 15 
Februarie 2021 referitoare la Legea nr. 
290/2020 privind aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 106/2020 
pentru modificarea și completarea Legii 
energiei electrice și a gazelor naturale 

nr. 123/2012, precum și pentru 
modificarea unor acte 
normative. (MO nr. 0153 din 
2021) 
   ● Ordin nr. 3243 din 05 
Februarie 2021 privind 
structura anului școlar 2021-
2022. (MO nr. 0156 din 2021) 
   ● OUG nr. 8 din 18 
Februarie 2021 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte 
normative. (MO nr. 0168 din 2021) 

● Lege nr. 6 din 18 Februarie 2021 
privind stabilirea unor măsuri pentru 
punerea în aplicare a Regulamentului 
(UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 
octombrie 2017 de punere în aplicare a 
unei forme de cooperare consolidată în 
ceea ce privește instituirea Parchetului 
European (EPPO). (MO nr. 0167 din 
2021) 

● OUG nr. 9 din 19 Februarie 2021 
pentru modificarea Legii nr. 200/2006 
privind constituirea și utilizarea Fondului 
de garantare pentru plata creanțelor 
salariale. (MO nr. 0174 din 2021) 

● Ordin nr. 203 din 16 Februarie 
2021 pentru aprobarea modelului, 
conținutului, modalității de depunere și 
de gestionare a „Declarației privind 
obligațiile de plată a contribuțiilor 
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Referitor la aplicarea ștampilei pe documente 
(ordine de deplasare)  

Aplicarea ștampilei nu mai este 
obligatorie începând cu data de 23 
iulie 2015, decizia fiind luată prin 
Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 
privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare. Mai mult decât atât, 
aceasta a fost modificată de LEGEA 
Nr. 169/2019 din 7 octombrie 2019, 
cu prevederi și mai clare cu privire la 
neimpunerea acestui obicei birocratic 
neîntâlnit de mulți ani în statele 
lumii. 

Actul normativ amintit prevede 
eliminarea obligativității ștampilei pe 
declarații, cereri și orice alte 
documente depuse la instituțiile 
publice, precum și pe documente sau 
orice alte înscrisuri emise în relația 
dintre persoane juridice de drept 
privat. 

În mod expres astfel se statuează că 
persoanele fizice, persoanele juridice 
de drept privat și entitățile fără 
personalitate juridică nu mai au 
obligația de a aplica ștampila pe 
documentele depuse la instituțiile 
statului și nici pe documente sau orice 

alte înscrisuri emise în relația dintre 
acestea. 

Fapta de a solicita persoanelor fizice, 
persoanelor juridice de drept privat, 
entităților fără personalitate juridică, 
precum și persoanelor juridice de 
drept public aplicarea ștampilei pe 
declarații, cereri, contracte sau orice 
alte documente sau înscrisuri, 
săvârșită de către persoana din cadrul 
unei instituții sau autorități publice, 
constituie abatere disciplinară și atrage 
răspunderea disciplinară a acesteia, 
conform prevederilor legale. 

În concluzie, nu este obligatorie 
aplicarea ștampilei pe ordine de 
deplasare, rămânând doar la 
latitudinea societății dacă decide în 
acest sens sau nu. 

Pentru a dovedi că deplasarea este 
efectuată în scopul realizării de 
venituri impozabile se va întocmi 
Ordinul de deplasare la care se vor 
anexa diverse documente justificative 
care să demonstreze că deplasarea a 
fost efectuată în scopul realizării de 
venituri ca de exemplu: procese-

sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a 
persoanelor asigurate“. (MO nr. 0174 din 2021) 

● HG nr. 50 din 22 Februarie 2021 pentru modificarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 
privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru 
plata creanțelor salariale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1.850/2006. (MO nr. 0179 din 2021) 

● Ordin nr. 239 din 17 Februarie 2021 pentru aprobarea 
Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea 
adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau 
c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. (MO nr. 0182 
din 2021) 

● HG nr. 44 din 18 Februarie 2021 pentru aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiții „Pod peste Tisa în zona Teplița din Sighetu 
Marmației“, județul Maramureș. (MO nr. 0184 din 2021) 

● OUG nr. 10 din 19 Februarie 2021 pentru modificarea 
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin 

financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, 
structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de 
turism, a căror activitate a fost afectată în contextul 
pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri 
fiscale. (MO nr. 0186 din 2021) 

● Ordin nr. 205 din 15 Februarie 2021 privind 
modificarea și completarea Procedurii și a modalității de 
alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari 
a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de 
înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-
teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al 
Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 
819/2016. (MO nr. 0194 din 2021) 

● Ordin nr. 253 din 25 Februarie 2021 privind 
prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu 
discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente 
lunii martie 2021. (MO nr. 0195 din 2021) 

● Ordin nr. 259 din 26 Februarie 2021 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. 0197 din 2021) 

● OUG nr. 13 din 24 Februarie 2021 pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a 
Legii contabilității nr. 82/1991. (MO nr. 0197 din 2021)  

Acte normative publicate în 

Monitorul Oficial FEBRUARIE 

verbale încheiate cu clienții și 
furnizorii, contracte încheiate, note de 
negociere etc. 

Prevederile din urmă nu se vor 
aplica, însă, instituțiilor sau 
autorităților publice cărora prin acte 
normative de rangul legii, cu caracter 
special, li se impune expres folosirea 
ștampilelor. Astfel, vor rămâne 
obligate a aplica ștampila doar acele 
persoane, instituții, autorități care au 
această obligație într-un act normativ 
de rangul legii. 

De altfel, a fost modificată și forma 
Ordinului de deplasare, prin Ordinul 
2634/2015, în forma modificată 
nemaiincluzând rândurile referitoare 
la ștampilă. Acelea erau prevăzute de 
Ordin 3512/2008. 

Considerăm că Sistemul Cameral 
trebuie să fie un model în acest sens și 
să vină în sprijinul unor persoane 
juridice sau fizice care s-ar vedea 
obligate să aplice ștampile neimpuse 
prin reglementari legal valabile.  

 
Sursa: CCI a României 
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Masca medicală de unică folosință ”ELIMEDICAL” 
 

Firma EURO IMPACT SRL din Ruscova, județul Maramureș, aduce în atenția dvs. noul său produs: masca 

medicală de unică folosință ”ELIMEDICAL” - un remediu eficient împotriva răspândirii bacteriilor și 

împotriva pericolelor generate de pandemie. Testările efectuate în laboratoarele 

din Hohenstein Laboratories Gmbh & co. KG oferă o certitudine pentru eficiența 

produsului și, fiind în curs de certificare ISO 13485:2016 cu SGS, garantează 

utilizatorului respectarea ultimelor exigențe impuse la nivel legislativ European.  

Compania deține Certificatul de înregistrare a dispozitivelor medicale cu nr. 

RO_I_365_871 de la ANMDMR.  

Mai multe detalii despre acest produs găsiți pe site-ul www.elimedical.ro 

http://www.elimedical.ro

