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COOPERARE: C.C.I. MARAMUREȘ - C.C.I. A REPUBLICII MOLDOVA
Acord semnat pentru Salonul ”Republica Moldova prezintă” (ediția a II-a)

Președintele
Camerei
de
Comert și Induștrie Maramureș
(C.C.I.M.M.),
Florentin-Nicolae
Tuș, și directorul economic al
organizatiei camerale, Diana
Cheta, au participat în 27 iulie
a.c., la Chișinau, la Congreșul V
ordinar al Camerei de Comert și
Induștrie a Republicii Moldova
(C.C.I.R.M).
In contextul bunelor relatii
parteneriale externe, Camera de
Comert și Induștrie a Republicii
Moldova și-a reafirmat intereșul
de a continua parteneriatul cu
organizatia din Maramureș motiv
pentru care în luna mai a
tranșmiș
conducerii
C.C.I.
Maramureș invitatia la congreșul
de la Chișinau. Evenimentul a
incluș în programul activitatilor
prezentarea
raportului
de
activitate pentru perioada 2017 –
2022,
alegerea
conducerii
Camerei de Comert și Induștrie a
Republicii Moldova și aprobarea
programului de activitate pentru
urmatorii 5 ani.
”Apreciem în mod particular

cooperarea eficienta care a avut
un caracter dinamic în ultima
perioada și a devenit un liant
excelent pentru initierea unor
colaborari și proiecte de șucceș
între reprezentantii mediului de
afaceri din Republica Moldova și
Romania”, au tranșmiș oficialii
Camerei de Comert și Induștrie
a Republicii Moldova.
Cu prilejul delegatiei în
Republica Moldova, președintele

C.C.I.M.M., Florentin-Nicolae Tuș,
împreuna cu președintele realeș
al C.C.I.R.M., Sergiu Harea, au
șemnat Acordul de colaborare
pentru organizarea, în Baia
Mare, a celei de-a II-a editii a
Salonului ”Republica Moldova
prezinta” în cadrul ”Rivuluș
Dominarum”,
expozitie
de
bunuri
de
larg
conșum
programata pentru 23 – 25
șeptembrie
2022.
Salonul
”Republica Moldova prezinta” –
editia a II-a - va fi organizat cu
șprijinul financiar al Conșiliului
Judetean Maramureș.
Agentii economici intereșati șa
participe la expozitia ”Rivuluș
Dominarum”, ce va avea loc la
Sala Sporturilor ”Lașcar Pana” în
perioada mentionata, șe pot
înșcrie la Camera de Comert și
Induștrie Maramureș (date de
contact;
tel.:
0733674898,
expo@ccimm.ro,
httpș://
www.ccimm.ro/targuri-șiexpozitii/).
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Vizită de lucru la Camera de Comerţ, Industrie
şi Agricultură Vaslui

Președintele Camerei de Comerț și
Industrie Maramureș, Florentin-

Nicolae Tuș, împreună cu directorul
economic al organizației camerale,
Diana Cheța, s-au întâlnit joi, 28 iulie
a.c., cu echipa Camerei de Comerț,
Industrie și Agricultură Vaslui.
A fost un schimb de experiență
oportun, cu discuții aplicate pe
serviciile pe care cele două
organizații camerale le oferă
mediului de afaceri din Maramureș și
Vaslui. De asemenea, s-au adus în
discuție obiectivele stabilite de cele
două Camere Județene pentru
semestrul II al acestui an și a fost
reiterată dorința de a dezvolta
relațiile parteneriale între Camera de
Comerț și Industrie Maramureș și
Camera de Comerț, Industrie și
Agricultură Vaslui.

Consolidăm relațiile parteneriale,
împreună pentru afacerea ta!

De SĂRBĂTOAREA CASTANELOR (23 – 25 septembrie 2022)

Expo Rivulus Dominarum 2022
la Sala Sporturilor “Lascăr Pană” din Baia Mare

Camera de Comerț și Industrie Maramureș continuă înscrierile pentru expoziția de bunuri de larg consum
”Rivulus Dominarum”. Evenimentul se va desfășura la Sala Sporturilor ”Lascăr Pană”, în perioada 23 – 25
septembrie, odată cu ediția a XXVIII-a a „Sărbătorii Castanelor”, eveniment cultural de tradiție organizat de
Municipiul Baia Mare. Expoziția cu vânzare ”Rivulus Dominarum” este, de altfel, o importantă componentă
economică inclusă în programul Sărbătorii Castanelor.
”Rivulus Dominarum” va avea și anul acesta o notă internațională, la eveniment anunțându-și prezența
agenți economici din Republica Moldova, Slovacia și Ungaria. Cea de-a XXVIII-a ediție ”Rivulus Dominarum” va
include și Salonul ”Republica Moldova prezintă”, proiect organizat împreună cu Camera de Comerț și Industrie
a Republicii Moldova și cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș. Până în prezent s-au înscris la
cea de-a doua ediție a acestui Salon numeroși agenți economici din Republica Moldova care, după doi ani de
restricții impuse de pandemia de COVID-9, își manifestă interesul de a reveni în Baia Mare și a-și promova
produsele și serviciile în cadrul manifestării expoziționale ce va avea loc în Baia Mare, în perioada 23 – 25
septembrie, de Sărbătoarea Castanelor. Peste 15.000 de vizitatori au trecut pragul expoziției din 2019, când a
fost lansată și prima ediție a Salonului ”Republica Moldova prezintă”.
Agenții economici care sunt interesați să se înscrie la expoziția de bunuri de larg consum ”Rivulus
Dominarum” organizată de Camera de Comerț și Industrie Maramureș pot solicita informații la numărul de
telefon: 0733-674898, 0262-221510, e-mail: expo@ccimm.ro.
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Ziua Națională a Contabilului Român
De Ziua Națională a Contabilului Român, președintele C.C.I.
Maramureș, Florentin-Nicolae Tuș, a participat la evenimentul
cu tradiție al Corpului Experților Contabili și Contabililor
Autorizați din România (CECCAR) – organismul profesional
care gestionează profesia contabilă în țara noastră.
În discursul său susținut în cadrul celei de-a XVIII-a ediții a
Zilei Naționale a Contabilului Român (ZNCR) marcată în 13
iulie de CECCAR Filiala Maramureș în Baia Mare, FlorentinNicolae Tuș a reiterat aprecierea sa față de profesia contabilă
și față de munca tuturor celor practică această profesie atât
de importantă pentru economie. ”Business ... reloaded. Rolul

profesionistului
contabil în asigurarea
rezilienței afacerilor” a
fost
tema
evenimentului
organizat sub sloganul
”Tradiție pentru viitor.
Evoluăm împreună!”,
în panelul de discuții
fiind punctate de către președintele C.C.I. Maramureș o serie
de aspecte pe această temă.
Dezbaterile și ceremonia de premiere a celor mai
performanți membri CECCAR au consolidat relațiile de
colaborare interinstituțională, în interes public. În acest sens,
CECCAR Filiala Maramureș a acordat Camerei de Comerț și
Industrie Maramureș o diplomă în semn de considerație.
Organizația camerală mulțumește CECCAR Filiala
Maramureș pentru buna colaborare și felicită Consiliul filialei
coordonat de președintele Conf. Univ. Dr. Ec. Diana Sabina
Ighian pentru profesionalismul și implicarea în promovarea
rolului pe care îl are profesia contabilă.
La mulți ani, CECCAR! La mulți ani, CECCAR Filiala
Maramureș!

Seminar de fiscalitate la C.C.I. Maramureș
Camera de Comerț și Industrie Maramureș
organizează nou seminar hibrid despre ultimele
modificări aduse legislației fiscale. Sesiunea de
informare susținută de drd. ec. Adrian Bența va avea
loc în 15 septembrie 2022, între orele 10:00 – 14:30,
la Sala Polivalentă a Camerei de Comerț și Industrie
Maramureș.
Tematica seminarului:
1. Parcurgerea noutăților fiscale;
2. Analiză punctuală și detaliată a modificărilor
fiscale aplicabile de la 1 ianuarie 2023;
3. Recapitulație impozit pe profit, situații ce pot să
apară la microîntreprinderile ce devin plătitoare de
impozit pe profit. Cheltuieli deductibile limitat.
Cheltuieli nedeductibile. Venituri neimpozabile;
4. Recapitulație în domeniul TVA. Faptul generator
al TVA. Livrările scutite de TVA. Locul prestării de
servicii din punctul de vedere al TVA. Exemple
semnificative;
5. Recapitulație în cazul impozitului datorat de
nerezidenți. Exemple semnificative pe fiecare
categorie. Aplicarea convențiilor de evitare a dublei
impuneri. Studii de caz;
6. Jurisprudența Curții Europene de Justiție în
domeniul TVA. Spețe ce pot fi preluate în procedura

inspecțiilor fiscale;
7. Dezbateri și discuții libere pe situații ale
participanților la seminar.
Înscrieri și informații suplimentare: Direcția Servicii
și Evenimente a Camerei de Comerț și Industrie
Maramureș, expo@ccimm.ro; (0733) 674 898.
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ÎN CADRUL PARTENERIATULUI ”CJ-ONG: MARAMUREȘUL SPRIJINĂ UCRAINA”

Ziua Independenței Ucrainei (24 august), marcată la Consiliul
Județean Maramureș de organizațiile nonguvernamentale

Urmare a invitației de parteneriat
transmisă de Consiliul Județean
Maramureș în luna februarie,
Camera de Comerț și Industrie
Maramureș și alte O.N.G.-uri din
județ s-au implicat activ în

partenerii externi.
Pe 24 august, Ucraina a celebrat
Ziua Independenței. Ținând cont și
de situația fraților noștri de peste
Tisa, greu loviți de războiul cu
Rusia,
Consiliul
Județean

activitățile de gestionare și ajutorare
a refugiaților din Ucraina. În semn
de mulțumire pentru dăruirea
dovedită de aceste organizații în
ultimele 6 luni de la izbucnirea
războiului nedrept din această parte
a Europei, Consiliul Județean
Maramureș a marcat, în 24 august,
printr-o acțiune specială, Ziua
Independenței Ucrainei.
Județul Maramureș este înfrățit cu
2 regiuni din Ucraina: Transcarpatia
și Ivano-Frankivsk din anii 2018,
respectiv 2008, iar pe parcursul
anilor administrația județeană a
desfășurat diverse activități comune
și colaborări de succes. Totodată, în
contextul actual a ajutat în diverse
formule aceste regiuni împreună cu
organizațiile nonguvernamentale și

Maramureș a considerat că data de
24 august poate fi un moment în
care merită ca și noi, maramureșenii,
să ne exprimăm solidaritatea și
susținerea față de independența
poporului ucrainean.
Pentru a marca cum se cuvine
această zi, Consiliul Județean
Maramureș a propus și
Camerei de Comerț și
Industrie Maramureș să
coopereze în organizarea
unui
eveniment
de
solidaritate
în
fața
Palatului
Administrativ
din Baia Mare, pe 24
august 2022. În colaborare
cu alte organizații și
instituții publice din județ,
Consiliul
Județean

Maramureș a realizat împreună cu
acestea un ”Lanț uman – Solidari cu
regiunile ucrainene înfrățite” și au
transmis un mesaj scris personalizat
încapsulat prin ”lanțul uman și
ștafeta auto” până la Centrul ”Blue
Dot” din Sighetu Marmației, de
unde a fost preluat de către
autoritățile înfrățite ucrainene /
Consulul României la Solotvino.
Astfel, și Camera de Comerț și
Industrie Maramureș a dat curs
invitației
Consiliului
Județean
Maramureș la acest eveniment.
Suntem onorați de participare și
adresăm și cu acest prilej gânduri de
mulțumire pentru toate companiile
maramureșene care au răspuns
apelului nostru de ajutorare în
campania de sprijin pentru Ucraina.
Transmitem solidaritatea noastră
înfrățiților ucraineni și salutăm
organizarea
cu
succes
a
evenimentului prin care a fost
marcată Ziua Națională a Ucrainei
în Maramureș.
Sursa foto: Consiliul Județean
Maramureș
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

La sfârșitul lunii august a.c., la solicitarea agenților
economici din diverse domenii și nu numai, a fost
organizat cursul 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 unități de
asistență medicală, colectivități de copii și tineri, unități
de cazare;
Modulul 4: Servicii de îngrijire corporală (cosmetică,
frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, masaj).
Cursul a fost organizat de specialiști în domeniu, de la
Direcția de Sănătate Publică Maramureș.
Modulul 5: Servicii tip dezinfectie, dezinsecție,
deratizare
La această serie de curs, au participat un număr de 33
de persoane înscrise, care urmează să susțină
examenul final, la sediul Camerei de Comerț și Industrie
Maramureș. Certificatele de absolvire vor fi emise de
către Direcția de Sănătate Publică Maramureș și au o
valabilitate de 3 ani de la data emiterii.

În perioada 11 iulie - 05 august 2022, s-a desfășurat
cursul Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și
stingerii incendiilor - PSI (cod COR: 541902), pentru un
grup de 11 persoane.
Cursul a fost susținut de specialiști cu o vechime de
peste 10 ani în cadrul ISU Maramureș respectând
tematica din program.
Examenul de absolvire s-a desfășurat în data de 10
august a.c. și a constat într-un test grilă al cunoștințelor
dobândite pe parcursul programului de formare
profesională, un proiect și un interviu.

Camera de Comerț și Industrie Maramureș a
organizat în perioada 26 - 28 august 2022, cu
respectarea tematicii și bibliografiei stabilite și
publicate de către ANRE, cursuri online de pregătire
teoretică în vederea prelungirii calității de electrician
autorizat, necesare candidaților la depunerea dosarului
la ANRE în sesiunea din toamnă a anului 2022 pentru
vizarea periodică a adeverințelor deținute de
electricienii autorizați. În urma acestor sesiuni online –
live, participanții au fost informați cu privire la noutățile
reglementate din domeniu.
Cursurile au fost susținute de formatori, specialiști în
domeniu, avizați de către Autoritatea Națională de
Reglementare în Domeniul Energiei și se adresează
persoanelor care doresc să mențină calitatea de
electrician autorizat (toate gradele).
Cursurile s-au desfășurat prin intermediul platformei
Zoom, la care au participat un număr de aproximativ 70
de persoane din diferite județe.
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LEGEA NR. 227/2015: CCIR și Camerele Județene au transmis Guvernului
României o serie de propuneri privind modificarea Codului Fiscal
Camera de Comerț și Industrie a
României (CCIR) împreună cu
Camerele de Comerț și Industrie
Județene au înaintat în 13 iulie primministrului Guvernului României, dl.
Nicolae Ciucă, o serie de propuneri
față de proiectul de Ordonanță
pentru modificarea și completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, avându-se în vedere impactul
major al actului normativ asupra
activității antreprenorilor români,
climatului investițional și economiei
naționale.
CCIR consideră ca imperativ
necesară consultarea organizațiilor
reprezentative ale mediului de
business în marja modificării/
completării Codului Fiscal, precum
și realizarea unor analize de impact
corespunzătoare pentru asigurarea
unui climat favorabil dezvoltării
afacerilor. Asemenea multor țări din
occident și România se confruntă cu
o criză severă a forței de muncă, în
special a lucrătorilor calificați, iar
acest aspect poate fi realizat doar
prin măsuri care vizează, pe baza
unor
analize
fundamentate,
acordarea
de
facilități,
redimensionarea impozitelor etc.,
astfel încât costurile cu forța de
muncă în țara noastră să nu mai fie
atât de ridicate, iar migrația forței de
muncă să fie diminuată, dacă nu
chiar eliminată.
Plecând
de
la
aspectele
argumentate, CCIR a înaintat
Guvernului României o scrisoare
conținând următoarele observații și

propuneri în ceea ce privește
proiectul de Ordonanță pentru
modificarea și completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal:
● în contextul măsurilor de
modificare a unor reglementări
fiscale,
trebuie
continuate
demersurile
pentru
creșterea
colectării la bugetul de stat, astfel
încât, pe termen mediu și lung, să nu
mai fie necesară majorarea taxelor;
în acest sens, susținem faptul că, în
cursul acestui an, trebuie luate cu
prioritate, toate măsurile de control
care se impun din partea organelor
fiscale, pentru o cât mai eficientă
colectare a impozitelor și taxelor
datorate de contribuabili și, în egală
măsură, trebuie asigurată o creștere
considerabilă a veniturilor la buget
de stat prin combaterea evaziunii
fiscale și intensificarea controalelor,
în sectoarele de activitate cu cel mai
mare risc.
● oferirea de facilități vizând
scutirea de impozit a profitului
investit și pentru investițiile în active
utilizate în activitatea de producție și
procesare, activele reprezentând
retehnologizare, pentru stimularea
contribuabililor de a dezvolta noi
capacități de producție și de a le
moderniza pe cele existente.
● reducerea plafonului veniturilor
obținute în anul precedent, de la 1
milion de Euro la 500.000 Euro,
pentru încadrarea unei companii în
categoria microîntreprinderilor;
● în ceea ce privește măsura
instituirii unei taxări de 1% din cifra

de afaceri a microîntreprinderilor cu
condiția ca acestea să aibă,
obligatoriu, cel puțin un angajat cu
normă întreagă, considerăm necesară
o evaluare mai aprofundată, în
condițiile
în
care
pentru
microîntreprinderile aflate la debut
de activitate este dificil să se susțină
o normă întreagă.
● referitor la propunerea de
majorare a impozitului pe dividende
de la 5% la 8%, care vizează
descurajarea folosirii veniturilor din
dividende
pentru
remunerarea
angajaților, considerăm că, pentru a
avea efecte benefice asupra mediului
de business, o asemenea măsură ar
trebui corelată cu diminuarea taxelor
pe
muncă,
care
sunt
încă
necompetitive în România;
● în privința propunerii de taxare a
contractelor part-time la nivelul
salariului minim, considerăm că este
necesară reevaluarea oportunității
implementării acestei măsuri și
analiza impactului specific, întrucât
aceasta ar putea determina o mai
mare creștere a costurilor cu forța de
muncă, în plină criză existentă pe
această piață, la nivel național și
european. Susținem, în același timp,
necesitatea intensificării controalelor
din partea Inspectoratelor teritoriale
de muncă pe latura verificării
cazurilor de „muncă la negru” și,
implicit,
combaterea
acestui
fenomen;
●
în
ceea
ce
privește
Continuare în pag. a 7-a
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LEGEA NR. 227/2015: CCIR și Camerele Județene au transmis Guvernului
României o serie de propuneri privind modificarea Codului Fiscal
Urmare din pag. a 6-a

restricționarea ca o persoană să nu poată fi asociat sau
acționar care să dețină peste 25% din valoarea/numărul
titlurilor de participare sau a dreptului de vot la mai mult
de 3 persoane juridice române care să aplice sistemul de
impunere pe veniturile microîntreprinderilor, considerăm
această măsură ca fiind prea restrictivă și deopotrivă
descurajantă
pentru
dezvoltarea
inițiativelor
antreprenoriale în România.
● considerăm justificată preocuparea legiuitorului
delegat de a limita exploatarea abuzivă a regimului fiscal
al microîntreprinderii, în cazul acelor contribuabili care,
sub pretextul unei multitudini de denumiri și forme a
contractelor de servicii încheiate cu microîntreprinderi,
maschează în fapt o relație de dependență care mai
degrabă ar fi trebuit să se constituie într-un contract de
muncă/într-un raport de ordin salarial;
● în privința propunerii de modificare și completare a
articolului 47, alineatul (3), considerăm că ar trebui
exceptate societățile cu activitate de distribuitori
(brokeri) de asigurări, de la punctul g), pentru a
diferenția marile companii de asigurări și reasigurări de
micii intermediari.[1] Potrivit statisticilor oficiale, în
România
funcționează
peste
10
mii
de
microîntreprinderi în acest sector, acestea având peste
30 mii de angajați, iar peste 80% dintre aceste societăți
își desfășoară activitatea în localități având sub 30.000
de locuitori. Prin urmare, propunem exceptarea acestor
categorii de întreprinderi de la aplicarea noilor
modificări fiscale, astfel încât acestea să își poată
continua activitatea prin aplicarea regimului fiscal al
microîntreprinderilor;
● vă rugăm să dispuneți și analiza impactului
modificărilor propuse asupra întreprinderilor individuale
(P.F.A., Î.I., A.F.), deoarece, în cazul acestora,
contribuția la asigurările sociale practic se va dubla.
Concret, aceasta înseamnă că acei mici antreprenori,
care realizează venituri mai mari de 5.100 de lei pe lună
vor plăti 20.000 de lei, în loc de 10.000 de lei pe an, cât
plătesc în prezent, la asigurările sociale;
● Prin OUG nr.114/28.12.2018 au fost instituite
facilități fiscale privind veniturile salariale ale
angajaților din domeniul construcțiilor pentru o perioadă
de 10 ani (2019-2029), dar, în prezent, după doar 3 ani și
jumătate, se pune problema modificării acestei
reglementări. Considerăm necesară reevaluarea măsurii
propuse, întrucât în domeniul construcțiilor, contractele
de lucrări au durate de execuție ce se întind de la mai
multe luni, până la mai mulți ani, iar clauzele
contractuale privind costurile lucrărilor și bugetarea
prețurilor la licitații sunt ferme și, ca atare, nu pot fi
modificate pe parcurs.
● vă rugăm, de asemenea, să dispuneți analiza
impactului modificărilor propuse asupra sectorului

transportului rutier de mărfuri și persoane; prin legislația
în vigoare, nu sunt considerate a fi impozabile
îndemnizația de delegare, cea de detașare, inclusiv
îndemnizația specifică detașării transnaționale, sumele
suplimentare primite de salariați în baza clauzei de
mobilitate, precum și orice sume de aceeași natură, cu
condiția ca acestea să se încadreze în plafonul de 3
salarii de bază. Dacă s-ar introduce noile modificări
propuse la art. 76, după alin. (4), există riscul ca
organele fiscale cu atribuții de control să recalifice
veniturile reprezentând îndemnizațiile mai sus
menționate, ca fiind neimpozabile numai în limita a 33%
din salariul de bază și nu în limita a 3 salarii de bază,
ceea ce ar duce, din nou, la imprevizibilitatea fiscală cu
care acest sector s-a confruntat până în luna martie 2022.
Din aceste considerente, considerăm oportun ca, în
cadrul variantei finale a proiectului de Ordonanță, acest
paragraf să fie eliminat;
● sesizăm necesitatea reanalizării propunerii de
majorare a limitelor minime ale cotelor de impozitare,
atât pentru clădirile rezidențiale, cât și pentru cele
nerezidențiale. Propunem realizarea unei analize de
impact a diferențelor generate de modificarea propusă
față de nivelurile actuale ale impozitelor pe clădiri și
implementarea majorării propuse, ulterior, pornind de la
calcule concrete și realiste;
● la categoria impozitelor indirecte, în ceea ce privește
măsura propusă referitoare la aplicarea cotei reduse de
TVA de 5% la achiziția de locuințe – la începutul anului
a fost majorată valoarea maximă pentru care se poate
aplica această cotă, de la 450.000 de lei la 700.000 de
lei, iar în prezent se propune reducerea plafonului la
600.000 de lei. Față de aceste aspecte, propunem
păstrarea în vigoare a plafonului actual, de 140.000 de
euro, la care să se aplice TVA de 5%, pentru o singură
locuință, per familie, măsură menită să echilibreze
prețurile locuințelor construite și să încurajeze
activitățile în domeniul construcțiilor civile, în România;
● în contextul propunerii creșterii cotei de TVA pentru
serviciile turistice (de cazare, alimentație publică etc.),
de la 5% la 9%, considerăm oportună evaluarea
oportunității echilibrării cotei de TVA aplicată
serviciilor prestate de agențiile de turism, care, în
prezent, aplică o cotă de 19%. În prezent, agențiile de
turism încasează de la turiști și plătesc prestatorilor de
servicii din turism prețuri, respectiv tarife, la care se
aplică o cotă redusă de TVA, dar sunt obligate să aplice
cota de 19% la comisionul aplicat de acestea;
● în privința creșterii costurilor salariale cu zilierii, în
special în agricultură, considerăm că este necesară o
analiză mai aprofundată a situației acestora și propunem,
pentru moment, renunțarea la modificările legislative
specifice în discuție, cel puțin până la identificarea unor
soluții și forme de colaborare care să fie benefice atât
angajatorilor cât și angajaților.
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ORDONANȚA Guvernului nr. 16/2022
pentru modificarea și completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea
unor acte normative și alte măsuri financiarfiscale a fost publicată în Monitorul Oficial
nr. 716 din 15 iulie 2022. Vă aducem în
atenție principalele prevederi ale actului
normativ, prezentate și de CECCAR
Business
Magazine,
o
publicație
săptămânală online adresată în special
profesioniștilor contabili.
Modificări în Codul fiscal
Impozit pe profit - Scutirea de impozit pe
profit reinvestit
Noutate: beneficiază de scutire de
impozit, și profitul investit în active utilizate
în activitatea de producție și procesare și
active reprezentând retehnologizare.
Impozitul pe dividende plătite unei
persoane juridice române - Se majorează
cota de impozitare, de la 5% la 8%.
Impozitul
pe
veniturile
microîntreprinderilor
Scade plafonul de venituri, de la un milion
de euro la 500.000 euro, pentru aplicarea
acestui sistem de impozitare. Sunt
introduse și alte condiții pentru ca o
societate să poată fi încadrată în categoria
plătitorilor de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor, astfel:
- a realizat venituri, altele decât cele din
consultanță și/sau management, în
proporție de peste 80% din veniturile totale;
- are cel puțin un salariat, cu excepția
societății nou-înființate;
- are asociați/acționari care dețin peste
25% din valoarea/numărul titlurilor de
participare sau al drepturilor de vot la cel
mult trei persoane juridice române care se
încadrează să aplice sistemul de impunere
pe veniturile microîntreprinderilor.
Începând cu data de 1 ianuarie 2023,
persoanele juridice române care desfășoară
activități corespunzătoare codurilor CAEN:
5510 - «Hoteluri și alte facilități de cazare
similare», 5520 - «Facilități de cazare
pentru vacanțe și perioade de scurtă
durată», 5530 - «Parcuri pentru rulote,
campinguri și tabere», 5590 - «Alte servicii
de cazare», 5610 - «Restaurante», 5621 «Activități de alimentație (catering) pentru
evenimente», 5629 - «Alte servicii de
alimentație n.c.a.», 5630 - «Baruri și alte
activități de servire a băuturilor» pot opta
pentru plata impozitului reglementat de
prezentul titlu, fără să poată ieși din acest
sistem în cursul anului.
Impozitul
pe
veniturile
microîntreprinderilor devine opțional.
Cota
unica
de
impozitare
a
microîntreprinderilor de 1%.

Se precizează clar ordinea de scădere
din impozit a facilităților fiscale:
Microîntreprinderile care efectuează
sponsorizări/cheltuielile privind bunuri,
mijloace financiare și servicii acordate
Fondului Națiunilor Unite Pentru Copii UNICEF și pun în funcțiune aparate de
marcat electronice fiscale scad aceste
sume din impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor în următoarea ordine:
- sumele aferente sponsorizărilor,
cheltuielilor UNICEF, precum și sumele
reportate, după caz;
- costul de achiziție al aparatelor de
marcat electronice fiscale și sumele
reportate, după caz.

Reducerea
de
impozit,
conform
prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea
unor măsuri fiscale de stimulare a
menținerii/creșterii capitalurilor proprii,
precum și pentru completarea unor acte
normative, se aplică la impozitul pe
veniturile
microîntreprinderilor
după
scăderea sumelor menționate mai sus.
Declarația informativă privind beneficiarii
sponsorizărilor, pe perioada aplicării
prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 153/2020, se depune până la
data de 25 iunie inclusiv a anului următor.
Impozitul pe venit
Nu mai sunt scutite de impozit pe venit
persoanele fizice pentru veniturile realizate
ca urmare a desfășurării activității pe bază
de contract individual de muncă cu persoane
juridice române care desfășoară activități
sezoniere specifice domeniilor HoReCA. Se
micșorează plafonul pentru trecerea de la
sistemul de impozitare pe bază de norme de
venit la sistemul real, de la 100.000 euro la
25.000 euro. Sunt asimilate veniturile din

salarii, prestațiile suplimentare primite de
salariați în baza clauzei de mobilitate potrivit
legii, altele decât prestațiile suplimentare
primite de lucrătorii mobili prevăzuți în
Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind
organizarea timpului de muncă al
persoanelor care efectuează activități mobile
de transport rutier, pentru partea care
depășește de 2,5 ori nivelul legal stabilit
pentru indemnizația de delegare/detașare,
prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul
autorităților
și
instituțiilor
publice.
Următoarele venituri cumulate lunar nu
reprezintă venit impozabil în înțelesul
impozitului pe venit, în limita plafonului lunar
de cel mult 33% din salariul de bază
corespunzător locului de muncă ocupat:
a) prestațiile suplimentare primite de
salariați în baza clauzei de mobilitate potrivit
legii, altele decât cele prevăzute la art. 76
alin. 2 lit. k, în limita a 2,5 ori nivelul legal
stabilit pentru indemnizația de delegare/
detașare, prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul autorităților și instituțiilor publice;
b) contravaloarea hranei acordate de
către angajator pentru angajații proprii,
persoane fizice care realizează venituri din
salarii sau asimilate salariilor, în alte situații
decât în cazul în care potrivit legislației în
materie este interzisă introducerea
alimentelor în incinta, astfel cum este
prevăzut în contractul de muncă sau în
regulamentul intern, în limita valorii maxime,
potrivit legii, a unui tichet de masă/
persoană/zi, prevăzută la data acordării, în
conformitate cu legislația în vigoare. La
stabilirea plafonului lunar neimpozabil nu se
iau în calcul numărul de zile din luna în care
persoana fizică desfășoară activitate în
regim de telemuncă sau muncă la domiciliu
sau se află în concediu de odihnă/medical/
delegare. Prin hrană se înțelege hrana
preparată în unități proprii sau achiziționată
de la unități specializate. Prevederile nu
sunt aplicabile angajaților care beneficiază
de tichete de masă, în conformitate cu
legislația în vigoare;
c) cazarea și contravaloarea chiriei pentru
spațiile de cazare/de locuit puse de către
angajatori la dispoziția angajaților proprii,
persoane fizice care realizează venituri din
salarii sau asimilate salariilor, astfel cum
este prevăzut în contractul de muncă sau în
regulamentul intern, în limita unui plafon
neimpozabil de 20% din salariul de bază
minim brut pe țară garantat în plată/lună/
persoană, în următoarele condiții:
- angajatul, soțul/soția acestuia nu dețin o
locuință în proprietate personală sau în
Continuare în pag. a 9-a
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folosință în localitatea în care își desfășoară activitatea;
- spațiul de cazare/de locuit se află în unitățile proprii, inclusiv de
tip hotelier sau într-un imobil închiriat în acest scop de la o terță
persoană, de către angajator;
- contractul de închiriere dintre angajator și terță persoană este
încheiat în condițiile legii;
- plafonul neimpozabil se acordă unuia dintre soți, în cazul în care
ambii soți desfășoară activitate în aceeași localitate, la același
angajator sau la angajatori diferiți, pe baza declarației pe propria
răspundere a acestuia. La determinarea plafonului de 20% din
salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se ia în calcul
valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe țară, în vigoare în
luna pentru care se acordă avantajele. Verificarea îndeplinirii
condițiilor se efectuează pe baza documentelor justificative și
constituie responsabilitatea angajatorului;
d) contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv
transportul, pe perioada concediului, pentru angajații proprii și
membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum
este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau
primite în baza unor legi speciale și/sau finanțate din buget, în limita
unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui
câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate;
e) contribuțiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr.
204/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cele
reprezentând contribuții la scheme de pensii facultative, calificate
astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de
către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către
entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene
sau aparținând Spațiului Economic European, suportate de
angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro anual pentru
fiecare persoană;
f) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile
medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator
pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se
depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare
persoană;
g) sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim
de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în
care angajații își desfășoară activitatea, precum electricitate,
încălzire, apă și abonamentul de date, și achiziția mobilierului și a
echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin
contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon
lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care
persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă.
Sumele sunt acordate fără necesitatea de prezentare a
documentelor justificative.
Deducerea personală cuprinde deducerea personală de bază
și deducerea personală suplimentară și se acordă în limita
venitului impozabil lunar realizat. Deducerea personală de bază
se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de
până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe
țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare
în luna de realizare a venitului.
Deducerea personală suplimentară se acordă astfel: 15% din
salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru
persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează
venituri din salarii al căror nivel este de până la 2.000 de lei peste
nivelul salariului de bază minim brut pe țară.

Se majorează cota impozitului pe dividende obținute de persoane
fizice, de la 5% la 8%. Veniturile din jocuri de noroc se impozitează
prin reținere la sursă. La transferul dreptului de proprietate și al
dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra
construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum
și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii
datorează un impozit care se calculează la valoarea tranzacției prin
aplicarea următoarelor cote:
a) 3% pentru construcțiile de orice fel și terenurile aferente
acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții,
deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;
b) 1% pentru imobilele descrise la lit. a), deținute o perioadă mai
mare de 3 ani.
Contractul de închiriere se înregistrează obligatoriu la organul
fiscal. Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței
bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din
arendare și cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate
în locuințe proprietate personală, au obligația înregistrării
contractului încheiat între părți, precum și a modificărilor survenite
ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/
producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent.
Contribuția de asigurări sociale (CAS)
Nu sunt incluse în baza de clacul a CAS următoarele venituri
cumulate lunar în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul
de bază corespunzător locului de muncă ocupat (aceleași ca la
impozitul pe venit).
Prevederi speciale pentru CIM cu norma partială (part-time) Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice
care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui
contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial
nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale
calculate prin aplicarea cotei de CAS asupra salariului de bază
minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează
contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor
lucrătoare din lună în care contractul a fost activ. Persoanele fizice
care nu se încadrează în plafonul de cel puțin 12 salarii pot opta
pentru plata contribuției de asigurări sociale pentru anul curent în
condițiile prevăzute pentru persoanele care estimează că realizează
venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe țară.
Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul
persoanelor care realizează venituri din activitati independente și
venituri din drepturi de proprietate intelectuală reprezintă venitul
ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât: nivelul de 24 de
salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a
declarației unice (venituri estimate), în cazul veniturilor realizate de
peste 24 de salarii minime brute pe țară;
Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)
Modificări privind persoanele exceptate de la plata contribuției:
- copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta
de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la
începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la
terminarea studiilor, ucenicii sau studenții, studenții doctoranzi care
desfășoară activități didactice, potrivit contractului de studii de
doctorat, în limita a 4—6 ore convenționale didactice pe
săptămână, precum și persoanele care urmează modulul instruirii
individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați
profesioniști. Dacă realizează venituri din cele prevăzute la art. 155
alin. (1) lit. a), b) și f) (salarii, activitati independente, agricole),
pentru aceste venituri datorează contribuție, conform regulilor
specifice prezentului titlu;
Continuare în pag. a 10-a
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Modificări privind baza de calcul al contribuției de asigurări
sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează
veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)—h) CF, adică:
b) venituri din activități independente;
c) venituri din drepturi de proprietate intelectuale;
d) venituri din asocierea cu o persoană juridică;
e) venituri din cedarea folosinței bunurilor;
f) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
g) venituri din investiții;
h) venituri din alte surse.
Persoanele fizice care realizează
veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1)
lit. b)—h), din una sau mai multe surse
și/sau categorii de venituri, datorează
contribuția de asigurări sociale de
sănătate, dacă estimează pentru anul
curent venituri a căror valoare
cumulată este cel puțin egală cu 6
salarii minime brute pe țară, în vigoare
la termenul de depunere a declarației
unice (venituri estimate).
Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de
sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din cele
prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)—h) o reprezintă:
- nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de
depunere a declarației prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor
realizate cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute pe țară;
- nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul
de depunere a declarației prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor
realizate cuprinse între 12 și 24 de salarii minime brute pe țară;
- nivelul de 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la
termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120, în cazul
veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe țară.
Persoanele fizice care încep în cursul anului fiscal să realizeze
venituri, din cele prevăzute la art. 155 lit. b)—h), iar venitul net
anual cumulat din una sau mai multe surse și/sau categorii de
venituri, cu excepția veniturilor din drepturi de proprietate
intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice,
contribuabili potrivit prevederilor titlului II sau titlului III, pentru care
impozitul se reține la sursă, estimat a se realiza pentru anul curent,
este cel puțin egal cu nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, sunt
obligate să depună declarația unică în termen de 30 de zile de la
data producerii evenimentului.
Taxa pe valoarea adăugată
Cota redusă de 9% se aplică pentru:
- livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu
excepția băuturilor alcoolice și a băuturilor nealcoolice care se
încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99, destinate
consumului uman și animal, animale și păsări vii din specii
domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea
alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui
alimentele.
- cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu
funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru
camping;
- serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor
alcoolice și a băuturilor nealcoolice care se încadrează la codurile
NC 2202 10 00 și 2202 99;
Se modifică condițiile pentru aplicarea cotei reduse de 5% în

cazul livrării de locuințe. Se introduce un nou plafon (600.000 lei).
Cota de 5% se aplică pentru livrarea de locuințe care au o
suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești,
a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu
depășește suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea
adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în
comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Suprafața utilă a
locuinței este cea definită prin Legea nr. 114/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare. Anexele gospodărești sunt
cele definite prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Prin derogare de la prevederile de mai
sus, în anul 2023, cota redusă de TVA
de 5% se aplică și pentru livrarea de
locuințe care au o suprafață utilă de
maximum 120 mp, exclusiv anexele
gospodărești, a căror valoare, inclusiv
a terenului pe care sunt construite, nu
depășește suma de 450.000 lei,
exclusiv taxa pe valoarea adăugată,
achiziționate de persoane fizice, dacă
au încheiat până la 1 ianuarie 2023
acte juridice între vii care au ca obiect
plata în avans pentru achiziționarea de astfel de locuințe; livrarea
de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv
anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care
sunt construite, depășește suma de 600.000 lei, dar nu depășește
suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată,
achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu
altă persoană fizică/alte persoane fizice, dacă au încheiat până la 1
ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans
pentru achiziționarea unei astfel de locuințe.
Se abrogă, începând cu 1 ianuarie 2023, Legea 170/2016 privind
impozitul specific unor activități.
Începând cu data de 1 ianuarie 2023, contribuabilii care au intrat
sub incidența prevederilor Legii nr. 170/2016, cu modificările și
completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2022, pot
opta pentru plata impozitului pe veniturilor microîntreprinderilor sau
pentru plata impozitului pe profit. Se modifică plafonul cifrei de
afaceri pentru acceptarea ca mijloc de plată a cardurile de debit/
credit prin intermediul unui terminal POS (modificări în OUG nr.
193/2002)
Persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu
amănuntul și cu ridicata, așa cum acestea sunt definite de
Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea
produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și cele care desfășoară activități de
prestări de servicii, care realizează anual o cifră de afaceri mai
mare de 10.000 euro în echivalent lei (vechiul plafon era de 50.000
euro), au obligația să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit,
de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al
altor soluții moderne de acceptare, inclusiv aplicații ce facilitează
acceptarea plăților electronice. Prin activitatea de prestări de
servicii, în sensul prezentului alineat, se înțelege operațiunea
definită la art. 271 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
Obligația de acceptare de către persoanele juridice a cardurilor
de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS
și/sau al altor soluții moderne de acceptare, se naște începând cu
trimestrul următor celui în care încasările din cursul anului respectiv
au depășit pragul de 10.000 euro.
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Acte normative publicate în
Monitorul Oficial IULIE-AUGUST
● ORDIN nr. 1.525 din 29 iunie 2022
privind stabilirea Procedurii de acordare a
facilităţilor fiscale în sectorul agricol şi în
industria alimentară (M.O. nr. 661 din
01.07.2022)
● ORDIN nr. 1.528 din 29 iunie 2022
privind stabilirea Procedurii de acordare a
facilităţilor fiscale în domeniul construcţiilor
(M.O nr. 661 din 01.07.2022)
● LEGE nr. 195 din 4 iulie 2022 pentru
completarea art. 25 din Legea contabilităţii nr.
82/1991 (M.O nr. 668 din 04.07.2022)
● HOTĂRÂRE nr. 856 din 6 iulie 2022
privind aprobarea Programului pentru
acordarea de sprijin financiar din fonduri
externe nerambursabile pentru proiectele care
se finanţează din cadrul Componentei C9.
Suport pentru sectorul privat, cercetare,
dezvoltare şi inovare, Investiţia 4. Proiecte
transfrontaliere şi multinaţionale - Procesoare
cu consum redus de energie şi cipuri
semiconductoare, finanţate prin Mecanismul
de redresare şi rezilienţă (M.O nr. 676 din
06.07.2022)
● ORDIN nr. 2.220 din 15 iulie 2022
pentru aprobarea modelului, conţinutului,
modalităţii de depunere şi de gestionare a
"Declaraţiei privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi
evidenţa
nominală
a
persoanelor
asigurate" (M.O nr. 715 din 15.07.2022)
● ORDONANŢĂ nr. 16 din 15 iulie 2022
pentru modificarea şi completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor
acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale
(M.O nr. 716 din 15.07.2022)
● ORDIN nr. 382 din 13 iulie 2022 privind
dezvoltarea, administrarea şi utilizarea
Sistemului informatic integrat de gestionare a
schemelor de ajutor de stat - IMM RECOVER,
în vederea implementării programelor
naţionale de încurajare şi de stimulare a
înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii,
precum şi în vederea gestionării schemelor de
ajutor de stat pentru întreprinderile mici şi
mijlocii (M.O nr. 714 din 15.07.2022)
● DECIZIA nr. 112 din 15 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 656/2002 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru
instituirea unor măsuri de prevenire şi
combatere a finanţării terorismului, în
interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8
iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie - Completul pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept în materie
penală (M.O nr. 717 din 18.07.2022)
● ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din
15 iulie 2022 privind instituirea unor măsuri
pentru stimularea investiţiilor cu finanţare din

fonduri externe nerambursabile în domeniul
eficienţei energetice, resurselor regenerabile
de energie pentru întreprinderi mari şi
întreprinderi mici şi mijlocii, energiei verzi din
surse regenerabile destinate autorităţilor
publice locale, precum şi unele măsuri în
domeniul specializării inteligente, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte
normative (M.O nr. 721 din 18.07.2022)
● LEGE nr. 227 din 19 iulie 2022 privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 89/2020 pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
110/2017 privind Programul de susţinere a
întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST
ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi
completarea Schemei de ajutor de stat pentru
susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul
crizei economice generate de pandemia
COVID-19 (M.O nr. 730 din 20.07.2022)
● HOTĂRÂRE nr. 982 din 3 august 2022
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.
599/2020 privind aprobarea Programului
naţional Competenţe digitale pentru angajaţii
din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii,
finanţat în cadrul Programului operaţional
Capital uman 2014-2020 (M.O nr. 784 din
08.08.2022)
● DECIZIA nr. 158 din 17 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Legea nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile
de interes public şi ale art. 5 alin. (2) şi (3) din
Legea nr. 677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date (M.O nr. 788 din 09.08.2022)
● ORDIN nr. 1.981 din 4 august 2022
pentru aprobarea Schemei de ajutor de
minimis "Sprijin prin granturi pentru investiţii
necesare capacităţilor de prestare de servicii
pentru refacerea capacităţii de rezilienţă", în
cadrul axei prioritare 4 "Sprijinirea ameliorării
efectelor provocate de criză în contextul
pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor
sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări
verzi, digitale şi reziliente a economiei",
prioritatea de investiţii "Sprijinirea ameliorării
efectelor provocate de criză în contextul
pandemiei de COVID-19 şi consecinţelor sale
sociale şi pregătirea unei redresări verzi,
digitale şi reziliente a economiei", obiectiv
specific "Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMMurilor afectate de pandemia de COVID-19",
acţiunea 4.1.1 "Investiţii în activităţi productive
din Programul operaţional Competitivitate
2014-2020" (M.O nr. 796 din 11.08.2022)
● ORDIN nr. 1.314 din 9 august 2022
privind aprobarea procedurii de implementare
a Programului naţional multianual pentru
dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul
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femeilor manager din sectorul IMM (M.O nr.
799 din 11.08.2022)
● ORDIN nr. 239 din 16 august 2022
privind modificarea şi completarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor
Legii nr. 195/2018 privind aprobarea
Programului de susţinere a crescătorilor de
suine pentru activitatea de reproducţie,
aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale nr. 420/2019 (M.O nr. 814
din 18.08.2022)
● HOTĂRÂRE nr. 1.042 din 18 august
2022 privind modificarea art. 4 alin. (2) şi (3)
din Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru
instituirea unor scheme de ajutor de stat
având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu
impact major în economie (M.O nr. 824 din
22.08.2022)
● ORDIN nr. 1.542 din 23 august 2022
privind modificarea şi completarea Ordinului
preşedintelui
Agenţiei
Naţionale
de
Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru
aprobarea
modelului
şi
conţinutului
formularelor utilizate pentru declararea
impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin
autoimpunere sau reţinere la sursă (M.O nr.
829 din 23.08.2022)
● DECIZIA nr. 273 din 17 mai 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art. 42 alin. (1) teza întâi şi teza
finală şi ale art. 43 alin. (2) teza întâi din
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (M.O
nr. 830 din 24.08.2022)
● ORDONANŢĂ nr. 27 din 24 august
2022 privind reglementarea unor măsuri
financiare prin instituirea schemei de ajutor de
minimis în vederea tranziţiei către economia
circular (M.O nr. 839 din 26.08.2022)
● ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118
din 26 august 2022 pentru completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unităţile
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori
majoritari sau deţin direct ori indirect o
participaţie majoritară (M.O nr. 846 din
29.08.2022)
● ORDONANŢĂ nr. 30 din 26 august
2022 privind reglementarea unor măsuri
financiar-fiscale şi bugetare (M.O nr. 850 din
30.08.2022)
● ORDIN nr. 4.759 din 22 august 2022
privind aprobarea graficului de desfăşurare a
examenelor de certificare a calificării
profesionale a absolvenţilor din învăţământul
profesional şi tehnic preuniversitar în anul
şcolar 2022-2023 (M.O nr. 848 din
30.08.2022)
● ORDIN nr. 1.420 din 30 august 2022
privind modificarea punctului 2 subpunctul 2.2
din Procedura de implementare a Programului
pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici
şi mijlocii "Start-up Nation - ROMÂNIA",
aprobată prin Ordinul ministrului
antreprenoriatului şi turismului nr. 1.111/2022
(M.O nr. 852 din 31.08.2022)
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C.C.I. Maramureş - Busola dumneavoastră în afaceri !

Perioada de înscrieri la finanþările
„Femeia Antreprenor” 2022
Joi 18 august, la ora 10:00, ș-a
deșchiș apelul de finantare
“Femeia
Antreprenor“
2022.
Seșiunea va ramane deșchișa 30
de zile LUCRĂTOARE (până la
ora 20.00, în ultima zi).
Bugetul maxim al programului
pentru
anul
2022
este
157.624.000
lei,
iar
beneficiarele pot obține maxim
200.000 lei/ societate. Ajutorul
acordat difera în functie de
numarul de locuri de munca nou
create, aștfel:
Pentru aplicantii care
își așuma crearea și
mentinerea unui șingur
loc de munca prin
intermediul Programului,
Alocatie
Financiara
Neramburșabila (AFN) –
maximum 100.000 lei/
beneficiar, șuma care
poate
reprezenta
maximum
95%
din
valoarea
cheltuielilor
eligibile (inclușiv TVA
pentru
șocietatile
neplatitoare) aferente proiectului;
Pentru aplicantii care își așuma
crearea și mentinerea a doua
locuri de munca prin intermediul
Programului: Alocatie Financiara
Neramburșabila (AFN) – maximum
200.000 lei/beneficiar, șuma care
poate reprezenta maximum 95%
din valoarea cheltuielilor eligibile
(inclușiv TVA pentru șocietatile
neplatitoare) aferente proiectului;
Firmele beneficiare trebuie șa
îndeplineașca o șerie de conditii
cumulative, printre care:
- șunt înregiștrate conform Legii
nr. 31/1990 privind șocietatile,

hermes
CONTACT

republicata, cu modificarile și
completarile ulterioare, șau în baza
Legii
nr.
1/2005
privind
organizarea
și
functionarea
cooperatiei,
republicata,
cu
modificarile ulterioare, șau în baza
Ordonantei
de
Urgenta
a
Guvernului Romaniei nr. 6/2011
pentru știmularea înfiintarii și
dezvoltarii microîntreprinderilor
de catre întreprinzatorii debutanti
în afaceri, aprobata cu modificari
prin Legea nr. 301/2011, cu

modificarile
și
completarile
ulterioare;
șunt
IMM
(inclușiv
microîntreprinderi),
conform
prevederilor art. 2 și ale art. 4 alin.
(1) lit. a), b) șau c) din Legea nr.
346/2004 privind știmularea
înfiintarii
și
dezvoltarii
întreprinderilor mici și mijlocii, cu
modificarile
și
completarile
ulterioare,
Solicitarea finantarii șe face pe
un șingur cod CAEN;
- cel puţin unul dintre așociaţi șa
fie femeie şi șa deţina cel puţin
50% din parţile șociale/actiuni ale

șocietaţii în cazul IMM-urilor
aplicante.
Pentru
șocietatile
înfiintate în baza Legii nr. 1/2005
privind organizarea și functionarea
cooperatiei, conditia șe conșidera
îndeplinita
daca
majoritatea
membrilor
cooperatiști
din
Conșiliul de Adminiștratie ește
formata din femei.
- nu au datorii la bugetul general
conșolidat, atat pentru șediul
șocial, cat și pentru toate punctele
de lucru, la momentul verificarii
adminiștrative
și
de
eligibilitate; Solicitantii
care au datorii eșalonate
nu șunt eligibili pentru a
acceșa Programul;
- nu șe afla în ștare de
dizolvare, reorganizare
judiciara,
lichidare,
executare șilita, închidere
operationala, inșolventa,
faliment șau șușpendare
temporara a activitatii;
- creeaza cel putin un loc
de munca cu norma
completa, pe perioada
nedeterminata dupa intrarea în
vigoare a acordului de finantare și
mentine locul de munca ocupat cel
putin 2 ani de la data platii
ajutorului financiar neramburșabil
(AFN).
Data de la care va fi activa
aplicatia informatica de înșcriere și
geștiune a programului Femeia
Antreprenor ește 18 augușt 2022
pe
șite-ul
httpș://
granturi.imm.gov.ro, începand cu
ora 10.00 a.m., iar numarul de Call
Center pentru informatii legate de
particularitatile mașurii de șprijin
ește 021-9059.
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