Anul XXVII - Nr. 322

hermes

Aprilie 2017

R

CONTACT
BULETIN INFORMATIV ELECTRONIC EDITAT DE CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ

Editorial
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Participarea CCI Maramureș
la a XII-a ediţie a Pelikan Cup
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GHEORGHE MARCAȘ
președintele C.C.I. Maramureș
(Urmare din numărul trecut)

Tratatul de la Bruxelles sau Tratatul
de fuziune, semnat la 8 aprilie 1965, a intrat
în vigoare la 1 iulie 1967. Cunoscut și sub
numele de „Tratatul instituind un Consiliu unic
și o Comisie unică a Comunităţilor Europene”,
tratatul de la Bruxelles a avut drept obiectiv
înfiinţarea unor structuri unice pentru cele 3
Comunităţi Europene: Parlament (organ
legislativ), Consiliul Europei (organ de
decizie) și Comisia Europeană (organ
executiv). Între timp, la lista ţărilor
semnatare s-au adăugat Italia în 1990, Spania
și Portugalia în 1991, Grecia în 1992, Austria
în 1995, Suedia, Finlanda și Danemarca în
1996, Islanda și Norvegia devenind și ele părţi
la Convenţie.
După 1975 când a fost reprezentat raportul
Tindemans, a apărut o avalanșă de proiecte
de reformă a C.E., dar textele care au sprijinit
raporturile privitoare la problemele
instituţiilor au fost întocmite mai târziu, în
anii 1984-1985.
Acordul de la Schengen a fost semnat
în mica localitate luxemburgheză Schengen
la data de 14 iunie 1985 și prin acesta Belgia,
Franţa, Germania, Luxemburg și Olanda au
convenit să renunţe treptat la controlul de la
frontierele comune și să introducă libera
circulaţie pentru toţi cetăţenii statelor
semnatare și a altor state membre sau ai
unor terţe ţări.
Între timp, la lista ţărilor semnatare s-au
adăugat Italia în 1990, Spania și Portugalia
în 1991, Grecia în 1992, Austria în 1995,
Suedia, Finlanda și Danemarca în 1996, Islanda
și Norvegia devenind și ale părţi ale Convenţie.
Acordul și Convenţia, împreună cu declaraţiile
Continuare în pag. a 2-a

În perioada 31 martie - 2 aprilie
2017, la invitaţia conducerii Camerei
de Comerţ și Industrie JaszNagykun-Szolnok, o delegaţie a
Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș condusă de președintele
instituţiei - dl Marcaș Gheorghe, a

participat la cea de-a Xll ediţie a
Pelikan Cup.
Competiţia gastronomică destinată
elevilor din clasele de profil ale
unităţilor de învăţământ din regiunea
Szolnok, dar și maeștrilor bucătari
și patiseri, Pelikan Cup are ca
principal
organizator
Camera de Comerţ și
Industrie Jasz-NagykunSzolnok.
Cu sprijinul unui număr
important de sponsori,
ediţia din acest an a strâns
câteva zeci de participanţi
care
și-au
disputat
supremaţia în domeniul
culinar.
Un juriu format din chefi

și experţi gastronomi au evaluat și
ierarhizat concurenţii.
La finalul zilei de competiţie, celor
mai buni concurenţi li s-au acordat
diplome și cupe.
Reprezentanţii CCI Maramureș
au urmărit toate etapele competiţiei
și au preluat-o ca un bun
exemplu
pentru
organizarea unui eveniment
similar și în Maramureș.
Cu ocazia vizitei de la
Szolnok, delegaţia CCI
Maramureș a stabilit cu
partenerii de la Camera din
Szolnok un angajament în
vederea unei participări
comune în cadrul unui
proiect
European
transfrontalier pe programul
Dunărea.
Vizita la Muzeul Aviaţiei
”REPTAR Museum” a completat
programul celor două zile petrecute
în Ungaria de delegaţia CCI
Maramureș.
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și deciziile adoptate de Comitetul Executiv
Schengen, formează așa-zisul acquis Schengen.
Până în prezent, 30 de state au aderat la
Acordul Schengen, dintre care 27 l-au și
implementat. Într-un moment istoric, la 21
decembrie 2007, nouă state, majoritatea din
centrul și estul Europei, și-au deschis graniţele,
astfel încât pentru prima dată este posibilă
călătoria liberă peste fosta Cortină de Fier.
România și Bulgaria nu au fost primite în spaţiul
Schengen nici în prezent (2017).
Conferinţa interguvernamentală de la Milano
din 9 septembrie 1985, care a durat 6 luni și a
adoptat în unanimitate la 17 februarie 1986 textul
Actului Unic European, a intrat în vigoare la
1 iulie 1987. Acesta reprezintă prima mare
modificare a tratatelor originale, prin care s-a
extins competenţa instituţiilor comunitare. Prin
el s-a extins votul cu majoritate calificată și s-a
recunoscut oficial Comunitatea Europeană.
La 7 februarie 1992, s-a semnat Tratatul de
la Maastricht. Din cauza unor probleme apărute
în procesul de ratificare, Tratatul UE a intrat în
vigoare la 1 noiembrie 1993 și este considerat
ca o „nouă treaptă pe calea înfăptuirii unei Uniuni
Europene tot mai strânse a popoarelor Europei”.
Tratatul de la Maastricht al Uniunii Europene
aprobă cei trei piloni de susţinere a politicii de
existenţă a acesteia, după cum urmează:
- primul pilon – Comunităţile Europene –
supranaţional ca o federaţie;
- al doilea pilon – Politica externă și de
securitate comună (PESC) – interguvernamental
ca o confederaţie;
- al treilea pilon – Cooperarea poliţienească
și judiciară în materie penală (JAI) –
interguvernamental ca o confederaţie.
Astfel, Tratatul are următorul conţinut
desfășurat:
- Uniunea monetară și economică.
Principalul obiectiv al tratatului este crearea
Uniunii Economice și Monetare în trei etape.
Conform tratatului moneda unică europeană
urmează să fie introdusă cel mai devreme la 1
ianuarie 1997 și cel mai târziu la 1 ianuarie 1999.
Pentru ca o ţară să participe la Uniunea monetară
trebuia să îndeplinească anumite criterii
economice:
a) criteriile de convergenţă: politica
financiară, nivelul preţurilor, al dobânzilor și al
cursului de schimb;
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b) criteriul de politică financiară: deficit
bugetar care să fie sub 3% și gradul de îndatorare
de sub 60% din PIB, care este un criteriu
permanent.
Odată cu semnarea tratatului s-a pus în mișcare
un automatism, conform căruia ţările care
îndeplinesc criteriile de convergenţă în urma
constatărilor făcute de Consiliul de Miniștri pot
participa și la Uniunea Monetară. Numai Marea
Britanie și Danemarca și-au rezervat dreptul de
a decide singure dacă vor introduce moneda unică
europeană.
- Politica externă și de securitate
comună. Vechea Politică Europeană de
Colaborare a fost înlocuită, prin Tratatul de la
Maastricht, de Politica Externă și de Securitate
Comună (PESC). Cu toate că PESC este un pilon al
UE, deciziile sunt luate în cele din urmă de statele
membre. Pentru cele mai multe din hotărâri este
nevoie de un vot în unanimitate.
- Cetăţenia europeană. Nu înlocuiește
cetăţenia naţională, ci o completează. Cetăţenia
europeană o deţine orice persoană care are
cetăţenia unuia din statele membre ale UE.
Aceasta acordă printre altele dreptul de ședere
pe întreg teritoriul UE, dreptul de vot pasiv și
activ la alegerile locale precum și dreptul de a
alege deputaţii din Parlamentul European,
indiferent de domiciliul avut pe teritoriul UE.
- Procesul de democratizare. O altă
noutate a tratatului a fost introducerea
procedeului codecizional. În felul acesta
Parlamentul European are, în anumite domenii,
aceleași drepturi ca și Consiliul Europei. În afară
de aceasta s-a hotărât constituirea Comitetului
Regiunilor, cu rolul de a asigura reprezentarea
adecvată a intereselor tuturor regiunilor europene.
- Colaborarea în domeniul politicii
interne și juridice. În tratat s-a hotărât
îmbunătăţirea colaborării între ţările membre
în domeniul juridic și al afacerilor interne. Pentru
o mai bună coordonare a colaborării poliţienești
a fost înfiinţat Oficiul European de Poliţie Europol,
cu sediul la Haga.
Uniunea Europeană astfel constituită nu
înlocuiește cele trei vechi Comunităţi Europene,
ci le reunește sub un numitor comun, acela al
unei noi „politici și forme de colaborare”.
Împreună cu celelalte elemente, Comunităţile
Europene alcătuiesc cei trei piloni ai Uniunii
Europene.
Tratatul a extins drepturile Parlamentului
European în sensul coparticipării acestuia la
procesul decizional. Procesul codecizional fusese
deja specificat în Tratatul de la Maastricht, aducând
parlamentul la același nivel cu Consiliul de Miniștri.
Prin Tratatul de la Amsterdam dreptul

parlamentului de participare la luarea deciziilor
a fost extins în toate domeniile în care Consiliul
de Miniștri hotărăște cu o majoritate calificată.
Excepţie face de la această regulă politica agrară
– domeniul cel mai costisitor al UE.
Drepturile Parlamentului European au fost
extinse și în procesul de desemnare a membrilor
Comisiei Europene: Parlamentul nu numai că
trebuie să fie de acord cu numirea membrilor
acesteia, ci și cu numirea președintelui comisiei.
Au mai rămas totuși anumite deficite din punct
de vedere democratic, fiindcă parlamentul –
singurul organ la UE ales direct de populaţie – nu
are încă nici un drept iniţiativ în elaborarea
proiectelor de lege. Acest drept îl are în
continuare numai Comisia Europeană. În plus,
comisia răspunde și de aplicarea legislaţiei
europene, ceea ce reprezintă o încălcare a
principiului separaţiei puterii legislative de cea
executivă. Acest lucru se va schimba însă odată
cu intrarea în vigoare a Constituţiei Europei. (Sine
die!).
Tratatul de la Amsterdam a fost adoptat
de șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene
(UE) la 16-17 iulie 1997 și semnat la 2 octombrie
1997. A intrat în vigoare la 1 mai 1999.
Tratatul de la Amsterdam a amendat Tratatul
de la Maastricht, fără însă a-l înlocui. Scopul lui
iniţial a fost de a asigura capacitatea de acţiune
a UE și după extinderea spre est. Reformarea
profundă a UE a eșuat însă, făcând necesare alte
măsuri.
Tratatul de la Nisa este un tratat care
modifică Tratatul privind Uniunea Europeană,
tratatele de instituire a Comunităţilor Europene
precum și anumite acte conexe și fost semnat de
șefii de stat și de guvern ai statelor membre UE,
la 26 februarie 2001, în cadrul Consiliului
European de la Nisa (Franţa) și a intrat în vigoare
după încheierea procesului de ratificare la 1
februarie 2003.
Cele mai importante modificări:
− Deciziile se iau prin întrunirea majorităţii
calificate (se renunţă la unanimitate);
− Se introduce majoritatea dublă, care cere,
pe lângă majoritatea calificată, majoritatea
statelor membre, pe principiul că fiecare stat ar
avea atribuit un număr de voturi. Această formulă
trebuia să intre în vigoare la 1 ianuarie 2005,
însă data a fost modificată prin Tratatul de
Aderare 2003 din 1 noiembrie 2004.
Compoziţia și funcţionarea organelor europene
a fost modificată foarte puţin din anii 1950,
deși numărul de state membre a crescut de la 6
la început, la 15 în mai 2004 și, de la 1 ianuarie
Continuare în pag. a 3-a
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2007, la 27 de state membre. Cu regulile vechi, din 1950, Comisia Europeană
ar fi avut o frână în procesul de luare a deciziilor.
După încheierea procesului de ratificare pentru Noua Constituţie Europeană,
aceasta din urmă va înlocui Tratatul de la Nissa, însă procesul de ratificare
a fost blocat din cauza rezultatelor negative ale referendumurilor din
Franţa și Olanda.
De la 1 ianuarie 2007, luarea deciziilor în forumul celor 27 de state sa făcut după următoarea împărţire a voturilor pentru fiecare ţară membră:
29 voturi: Germania; Franţa; Italia; Regatul Unit; • 27 voturi: Spania;
Polonia; • 14 voturi: România; • 13 voturi: Olanda; • 12 voturi:
Belgia; Grecia; Portugalia; Cehia; Ungaria; • 10 voturi: Austria; Suedia,
Bulgaria; • 7 voturi: Danemarca; Finlanda; Irlanda; Slovacia; Lituania; • 4
voturi: Luxemburg; Letonia; Slovenia; Estonia; Cipru; 3 voturi: Malta.
Tratatul de la Lisabona, iniţial cunoscut ca Tratatul de Reformă, a
fost semnat de statele membre UE la 13 decembrie 2007 și a intrat în
vigoare la 1 decembrie 2009. Tratatul de la Lisabona amendează Tratatul
privind Uniunea Europeană (cunoscut de asemenea și ca Tratatul de la
Maastricht) și Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene
(cunoscut de asemenea și ca Tratatul de la Roma). În acest proces, Tratatul
de la Roma a fost redenumit în Tratatul Privind Funcţionarea Uniunii
Europene.
Principalele modificări au fost trecerea de la unanimitatea de voturi la
votul cu majoritate calificată în mai multe domenii din cadrul Consiliului
de Miniștri; o schimbare a calcului majorităţii; au fost acordate mai multe
puteri Parlamentului European formând o legislatură bicamerală, alături
de Consiliul de Miniștri în conformitate cu procedura legislativă ordinară;
o personalitate juridică consolidată pentru UE și crearea unui președinte
permanent al Consiliului European precum și un Înalt Reprezentant al Uniunii
pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate. De asemenea, Tratatul a
acordat calitate legală Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.
Tratatul de la Lisabona a stabilit cele mai importante prevederi, care
sunt următoarele:
− Uniunea Europeană va avea personalitate juridică (până acum doar
Comunitatea Europeană avea);
− funcţia de președinte al Consiliului European va fi transformată
într-una permanentă de „Președinte al Uniunii”, cu un mandat de 2 ani și
jumătate;
− va fi înfiinţată funcţia de ministru de externe al Uniunii, cu numele
oficial de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru politica comună externă și
de securitate;
− numărul de comisari va fi redus cu o treime;
− se va modifica modalitatea de vot în cadrul Consiliului.
Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa (2004), care a
fost semnat, dar nu a fost niciodată ratificat și Tratatul de la Lisabona
(semnat la 13 decembrie 2007 și intrat în vigoare la 1 decembrie 2009),
amendează toate celelalte tratate. Conform comunicatului Curţii de Justiţie
a Comunităţilor Europene, Tratatul de la Lisabona a modificat cele două
tratate fundamentale, respectiv Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE)
și Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, denumirea acestuia din
urmă fiind Tratatul Privind funcţionarea Uniunii Europene. Tratatul de la
Lisabona conţine de asemenea o serie de declaraţii și protocoale.
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După un proces de integrare de 60 de ani, Europa a ajuns într-o situaţie
în care problema menţinerii ei, cel puţin în actuala formulă de Uniune, a
ocupat un loc prioritar pe agenda de lucru a principalilor lideri politici
europeni.
Cu timpul Uniunea Europeană a ajuns în stadiu de integrare mai mult
prin acţiunea liderilor politici, popoarele nefiind antrenate în acest amplu
proces. Atunci când s-a ajuns și la consultarea lor, „elita europeană” a avut
surpriza să constate că ceea ce vrea ea nu concordă cu aspiraţiile majorităţii
europenilor. De aceea, la nivel de Consiliu și Comisie s-a decis ca în
problemele de integrare, ca parte statală, europenii să nu mai fie consultaţi
direct prin referendum. Dar, atâta timp cât europenii occidentali s-au
bucurat de prosperitate și n-au fost afectaţi în privinţa condiţiilor de
viaţă, aceștia nu și-au pus problema că cineva dintre „comunitari” să
decidă pentru ei, fără ca măcar să-i consulte. Nu i-a preocupat faptul că
prerogativele de suveranitate sunt încă exercitate din lipsa unei Constituţii
Europene, exclusiv de autorităţi naţionale, de parlamente și/sau de
consultarea poporului – referendumuri sau alegeri.
În schimb, pe măsură ce efectele crizei intracomunitare se resimt tot
mai acut în viaţa de zi cu zi a europenilor, apare tot mai insistent cuvântul
„austeritate” în Uniune și, totodată, apar probleme de legitimitate și
reprezentativitate democratică în ceea ce privește calităţile liderilor politici
ai Uniunii Europene. Criza financiară dezvăluie pe zi ce trece că există o
acută incompatibilitate între suprastructura politică a Uniunii Europene și
interesele de bază a populaţiei comunitare. Unii cetăţenii ai Uniunii sunt
forţaţi să suporte costurile crizei, fără să aibă niciun drept de a se apăra
împotriva măsurilor impuse de „elita” europeană, în timp ce „aristocraţia
financiară” din ţările din centrul UE continuă să se îmbogăţească, în
complicitate cu guvernele naţionale care, treptat, încep să nu mai fie chiar
atât de naţionale.
Ca urmare a acestor nemulţumiri, a apărut evident un caz istoric aparte,
acela al istoriei aderării Marii Britanii, ca membră a Uniunii Europene,
care merită amintit pe scurt.
În perioada anilor de creare a Uniunii Europene, Marea Britanie credea că
statutul de lider al Commonwealthului îi oferea un statut privilegiat în
comparaţie cu celelalte state europene, în afacerile internaţionale, în special
cele cu Statele Unite ale Americii. Această atitudine pe care englezii au
adoptat-o, a fost una arogantă, dar de înţeles la momentul respectiv și nu
i-a adus beneficii în relaţiile cu cele 6 state europene, care aveau să
înfiinţeze, fără Marea Britanie, Uniunea Europeană. Cu toate acestea,
Churchill, în discursul său de la Zurich, din 1946, a susţinut înfiinţarea
„Statelor Unite ale Europei” și, în mai 1947, tot sub patronajul său, se
înfiinţează „Mișcarea pentru Europa Unită”.
Șapte ani mai târziu, în 1957, în urma semnării Tratatului de la Roma,
cele șase ţări au fondat Comunitatea Economică Europeană, ceea ce știm
astăzi drept Uniunea Europeană. Marea Britanie a refuzat din nou propunerea
statelor fondatoare de a se alătura planului european.
După ce prima încercare de aderare a fost respinsă de votul Franţei, la
31 iulie 1961, Maria Britanie anunţă o a doua intenţie de aderare în cadrul
Comunităţii Economice Europene.
Abia când De Gaulle și-a dat demisia în 1969, iar la conducerea Franţei
a venit fostul prim ministru, Georges Pompidou, Marea Britanie a putut
deveni membră a CEE. În cadrul unui summit, care a avut loc în mai 1971,
Primul Ministru britanic conservator, Ted Heath și președintele Pompidou
au rezolvat problemele dintre cele două state. Astfel, pe 1 ianuarie 1973,
Marea Britanie a devenit membră a comunităţii europene. Motivele lui
Continuare în pag. a 4-a
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Heath au fost simple: era de acord cu viziunea
lui Jean Monnet, aceea că integrarea politică și
economică era cea mai bună soluţie de a evita
un război pe continent și un al doilea motiv a
fost acela că un viitor economic stabil se poate
realiza cel mai bine împreună cu vecinii apropiaţi.
În momentul de faţă Uniunea Europeană se
confruntă cu un fapt fără precedent în istoria sa,
ca urmare a rezultatului referendumului din 23
iunie 2016, din Marea Britanie, în cadrul căruia
51,9% dintre cei care s-au prezentat la urne au
votat în favoarea ieșirii Regatului Unit din blocul
comunitar.
Conducerea Consiliului European a încercat
negocierea rămânerii Marii Britanii în UE, pe patru
capitole: guvernanţa economică, competitivitate,
suveranitate, prestaţii sociale și libera circulaţie,
dar fără să se ajungă la semnarea unui acord
între părţi. La 29 martie 2017, premierul Marii
Britanii a înmânat președintelui Comisiei Europene
documentul de ieșire din UE a Regatului Unit al
Marii Britanii și Irlanda de Nord.
Astfel, guvernul britanic va cere pentru prima
dată în istoria Uniunii invocarea Articolului 50
din Tratatul Uniunii Europene pentru a declanșa
procedurile de părăsire a Uniunii Europene de
către Regatul Unit.

Reţinem că, în restul Europei au apărut
eurosceptici vocali: polonezi, cehi, slovaci, și
unguri – grupul Visegrad –, italieni, greci, care
și-au manifestat multe nemulţumiri faţă de
conducerea autocratică și birocratică a Comisiei
și Consiliului Europei, mai ales atitudinea în
acceptarea impusă a imigranţilor chemaţi și
acceptaţi de liderul Germaniei.
În faţa acestor manifestări eurosceptice,
Consiliul Europei convoacă liderii celor 27 de
state membre și instituţiile UE, la Summitul de
la Roma, din 25 martie 2017, cu ocazia aniversării
a 60 de ani de la înfiinţarea primului nucleu de
formare a Uniunii Europene, ocazie cu care a
fost semnată „Declaraţia de la Roma”.
Confruntările europene din ultimii ani, mai
mult sau mai puţin prezentate publicului, au adus
mereu în discuţie relaţiile dintre statele membre
ale Uniunii cu instituţiile acesteia. În aceste ieșiri
publice se atrage atenţia că dacă aceste relaţii se
vor construi pe baza cooperării statelor membre,
iar instituţiile europene vor respecta cu rigoarea
necesară principiul subsidiarităţii, noua construcţie
va fi trainică, dar și ideea că dacă se continuă cu
subordonarea statelor membre și a popoarelor
faţă de angrenajul birocratic de la Bruxelles,
ajungându-se chiar să li se impune o nouă
geografie, proiectul acestei construcţii va eșua
ca și în cazul încercărilor anterioare. Se pune
firesc întrebarea dacă cei care merg pe această
linie știu de celelalte proiecte de uniune europeană
și dacă n-ar fi cumva necesar ca fiecare popor

să-i desemneze pe acei funcţionari care se pricep
și au și o cultură solidă în domeniu, în care
popoarele ar avea vreun rol din acest punct de
vedere.
România, prin liderii săi, face parte din acea
categorie de ţări care, practic, a fost abandonată
în mâna acestei aristocraţii financiare. În timp
ce alţi lideri i-au atitudine, critică deciziile UE și
ţin la suveranitatea statelor pe care le reprezintă,
președinţii ţării noastre au manifestat un activism
înfocat al transformării Uniunii Europei într-un
suprastat, fără ca mandatul ce-l exercită să includă
și o asemenea sarcină. De aceea și noi românii
ar trebui să fim mai atenţi la acţiunile celor
care ne reprezintă în Uniunea Europeană, să ne
punem problema dacă sunt mandataţi de popor
să-și asume anumite angajamente. De asemenea,
s-ar cere să fim mai circumspecţi și în privinţa
„valorilor democratice europene”, deoarece acest
concept a fost demult golit de conţinut.
P.S. Am reţinut și extras din declaraţia
candidatului, cu șanse mari de câștig, în alegerile
pentru funcţia de președinte al Franţei, dl
Emmanuel Macron, care este un „proeuropean”
convins și care a cerut în mod oficial, conducerii
UE, susţinerea candidaturii sale și ca aceasta să
revizuiască politicile și formele de cooperare
actuale, eliminarea disfuncţionalităţilor printr-o
reformare în profunzime, iar dacă nu, Uniunea
să se aștepte, din partea Franţei, la un eventual
Frexit (Sic!!).

Oportunităţi de afaceri româno-chineze
În data de 25 aprilie 2017 la Consiliul Judeţean Maramureș a
avut loc o întâlnire a oamenilor de afaceri maramureșeni cu o delegaţie
din orașul Nan Dong, China, formată din: doamna Guo Jinnan președinta femeilor de afaceri chineze din România, domnul Zhong
Chen Jian – vicepreședintele Camerei de Comerţ și Industrie din Nan
Dong și doamna Pan Fubi, reprezentant al Grupului de Firme Newopen,
general manager la Newopen Real Estate Invest. Reprezentaţii
sectorului economic din China au fost însoţiţi de Adrian Buga, director
operaţional Gift House Solutions Bucuresti, Mihail Vornicov, director
juridic Gift House Solutions București și Maria Payer, reprezentant
relaţii internaţionale Gift House Solutions București.
În deschidere au luat cuvântul
președintele Consiliului Judeţean
Maramureș, Gabriel Zetea, și
prefectul de Maramureș,
Sebastian Lupuţ. A luat apoi
cuvântul dl. Adrian Buga,
reprezentant al firmei Gift House
Solution SRL care a prezentat
oportunităţi de afaceri cu
parteneri chinezi în Maramureș.
Reprezentanta CJ Maramureș a

prezentat in continuare Oportunităţi de afaceri în Maramureș cu
obiectivele și strategia generala a CJ Maramureș.
A urmat o prezentare a doamnei Pan Fu Bi, reprezentanta grupului
NEWOPEN CHONGQUING, cu preocupări în domeniul educaţional,
construcţii și investiţii imobliare.
Au urmat discuţii libere în care oamenii de afaceri maramureșeni
și-au prezentat interesele de colaborare și au pus întrebări vizând
posibilităţile de colaborare în viitor. Partenerii chinezi s-au arătat
dispuși să analizeze toate propunerile de afaceri care vin din partea
mediului de afaceri maramureșean și să demareze afaceri concrete
de colaborare acolo unde se întrunește consensul avantajului
reciproc.
La întâlnire au participat 21
reprezentanţi ai mediului de
afaceri maramureșean, printre
care:
TURIST
ȘUIOR,
COZMIRCOM SA. ADISS SA,
ELECTRO SISTEM SRL, PIN PLUS
PIN SRL, EDUCONS SRL,
HERMES CONTACT SA, RUSTIC
CONSTRUCT SRL, 4 BRANDS
SRL, FOOD DISTIBUTIONE SRL.
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM
Curs CONTABIL
În data de 06 aprilie 2017 s-a încheiat o nouă serie de
curs pentru ocupaţia “CONTABIL” COD COR: 331302, curs
organizat de către Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș în perioada 14martie - 06 aprilie 2017.
Acest curs este adresat administratorilor întreprinderilor
mici și mijlocii, titularilor de PFA, II sau IF, angajaţilor
operatorilor economici care doresc să se iniţieze sau să-și
perfecţioneze cunoștinţele în domeniul contabilităţii, astfel
la invitaţia CCI Maramureș au răspuns un număr de 13
persoane.
Tematica abordată în cadrul acestui curs este:
*Contabilitatea societăţilor comerciale - aspecte generale.
Documente de evienţă contabilă - întocmirea, completarea
și înregistrarea documentelor primare; *Conţinutul
economic și funcţia contabilă a conturilor; *Registrele
contabile - completare, analiză și interpretare; *Balanţa
de verificare - intocmire, conţinutul și funcţiile acesteia;
*Evaluarea patrimonială - obiectivul și principiile evaluării;
Bilanţul contabil - conţinutul economic și juridic;
*Întocmirea și transmiterea documentelor specifice;
*Utilizarea calculatorului și a progamelor informatice
specializate în domeniul contabilităţii.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

La cererea mediului de afaceri, Camera
de Comerţ și Industrie Maramureș a
autorizat cursul de „ARHIVAR” - COD COR
441501. În perioada 20 martie -12
aprilie 2017 a fost organizată prima serie
de curs, cu o durată totală de 120 ore, din
care 40 ore pregătire teoretică și 80 ore
pregătire practică. Pregătirea
practică a constat în întocmirea
unui nomenclator arhivistic, a
unei lucrări de selecţionare, a
unui registru de evidenţă
curentă, a ghidurilor de raft și a
unui ghid topografic.
Din tematica cursului
amintim: terminologia și
legislaţia
arhivistică,
înregistrarea documentelor și
constituirea
dosarelor,
întocmirea nomenclatorului
arhivistic, gestionarea fondului

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

În data de 12 aprilie 2017 a fost organizat examenul
final, în urma căruia, absolvenţii au obţinut următoarele
competenţe: *Întocmirea/ completarea documentelor
primare; *Contarea operaţiunilor patrimoniale; *Efectuarea
de calcule specifice; *Completarea registrelor contabile;
*Întocmirea balanţei de verificare; *Evaluarea patrimonială;
*Întocmirea bilanţului contabil; *Transmiterea
documentelor specifice.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Curs ARHIVAR
documentar, prelucrarea documentelor,
utilizarea informaţiilor din documente,
conservarea arhivei în depozit.
Grupul ţintă al acestui curs îl

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

reprezentă persoanele care ocupă funcţia
de arhivar sau îndeplinesc atribuţii pe linie
de arhivă la nivelul unei instituţii publice
cât și la operatori economici și doresc săși actualizeze cunoștinţele, precum și
persoanele care doresc să-și dezvolte
abilităţi în acest domeniu. Astfel încât, la
prima serie de curs, au participat
13 persoane.
În data de 13 aprilie 2017
a fost organizat examenul final
al cursului. Toţi participanţii au
absolvit cu succes acest curs, în
urma căruia au obţinut
următoarele
competenţe:
*Redactarea nomenclatorului
arhivistic; *Gestionarea fondului
documentar;
*Prelucrarea
documentelor; *Utilizarea
informaţilor din documente;
*Conservarea arhivei în depozit.

Ofertă CURSURI mai – iunie 2017
ARHIVAR
CADRU TEHNIC PSI
CONTABIL
INSPECTOR SSM
Tranziţia la ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015
Detalii: tel. 0262-221510; e-mail cci_mm@ccimm.ro; web: www.ccimm.ro
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O NOUĂ CONDUCERE A ASOCIAŢIEI
„PACTUL REGIONAL NORD-VEST PENTRU OCUPARE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ“
În data de 19 aprilie 2017, în sala de
ședinţe a Camerei de Comerţ, Industrie și
Agricultură Satu Mare, a avut loc ședinţa
Consiliului Director al Pactului Regional
Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune
Socială (PROIS-NV).
Pe ordinea de zi s-a aflat în primul raportul
de activitate al PROIS-NV pe anul 2016,
care a cuprins principalele activităţi derulate
de PROIS-NV în sensul reprezentării
intereselor membrilor PROIS-NV și
prezentarea proiectelor implementate de
organizaţie pe parcursul anului 2016. De
asemenea s-au discutat aspecte organizatorice
referitoare la adunarea generală din 2017,
iar membrii Consiliului Director au aprobat
propunerile de modificare ale statutului
PROIS-NV primite de Secretariatul PROISNV în urma consultării membrilor Asociaţiei
PROIS-NV.
În urma alegerilor statutare organizate cu
ocazia întrunirii Consiliul Director al PROISNV din data de 19.04.2017 președinţia
asociaţiei „Pactul Regional Nord-Vest
pentru Ocupare și Incluziune Socială”
(PROIS-NV) va fi asigurată pentru
următorii 2 ani de către CAMERA DE
COMERŢ,
INDUSTRIE
ȘI
AGRICULTURĂ SATU MARE,
reprezentată de doamna Daniela CULIC,
director general.

REINTEGRARE SOCIALĂ “ONISIM”,
reprezentat de domnul Florin Caspriac,
președinte;
- UNIVERSITATEA „BABEȘBOLYAI“, reprezentată de doamna prof.
univ. dr. Mihaela LUŢAȘ, prorector și
- UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN
CLUJ-NAPOCA , reprezentată de
domnul prorector prof. univ. dr. ing. Silviu
Dan MÂNDRU.
Cele două funcţii de vicepreședinte al
PROIS-NV vor fi deţinute de:
- UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE
AGRICOLE
ȘI
MEDICINĂ
VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA ,
reprezentată de domnul Călin VAC și de
- CAMERA DE COMERŢ ȘI
INDUSTRIE MARAMUREȘ, reprezentată
de domnul Gheorghe MARCAȘ,
președinte.
Funcţia de director executiv al PROIS-NV
va fi ocupată de către domnul Silviu ISPAS.
Ceilalţi membri ai Consiliului Director al
PROIS-NV sunt:
- ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ
ZONA
METROPOLITANĂ
ORADEA ,
reprezentată de domnul Adrian Foghiș,
director general;
- CENTRUL CREȘTIN DE

În aceeași zi, la sediul Consiliului Judeţean
Satu Mare, a avut loc adunarea generală a
Pactului Regional Nord-Vest pentru Ocupare
și Incluziune Socială. Pe lângă punctele de
pe ordinea de zi, care au vizat modificări
statutare și în componenţa PROIS-NV,
raportul secretariatului PROIS-NV pentru
anul 2016, raportul comisiei de cenzori și
planurile pentru 2017, evenimentul a
găzduit și prezentarea prof. univ. dr. Daniel
DAVID, prorector al Universităţii „BabeșBolyai“, prezentare cu titlul „Parteneriatul în
contextul psihocultural românesc. Cazul
relaţiei dintre mediul academic și mediul
socio-economic“.
Alături de Secretariatul PROIS-NV urăm
succes noii conduceri în viitoarele activităţi,
mulţumind totodată conducerii ajunse la
final de mandat pentru munca depusă pentru
consolidarea organizaţiei.

Principalele caracteristici ale Programului
"Start-up Nation România"
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ și Antreprenoriat
(MMACA) a făcut publice pe siteul www.aippimm.ro NORMELE
schemei de ajutor de minimis ale Programului “Start-up Nation
România”, modificate în urma aprobării amendamentelor la
proiectul Legii de aprobare a OUG nr. 10/2017, Lista codurilor
CAEN eligibile in cadrul schemei (și clasificarea lor funcţie de
criteriul de punctaj aferent domeniului de activitate), precum si
modelul de plan de afaceri (care conţine și grila de punctaj).
Prin Programul “Start-up Nation România”, statul urmează
să ofere fonduri nerambursabile de până la 200.000 de lei
(aprox. 44.000 Euro) reprezentând 100% din valoarea
cheltuielilor eligibile, celor care vor deschide o afacere nouă în
România. Programul se va implementa în perioada 2017-2020.
Finanţarea în cadrul prezentei scheme de minmis se face din fonduri
de la bugetul de stat și fonduri europene.
Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017
este de 1.713.798.000 lei. Prin implementarea programului în
anul 2017 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui
număr de aproximativ 10000 de beneficiari.

Pot beneficia de finanţare în cadrul Programului societăţile
(microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) care îndeplinesc
cumulativ, la data completării planului de afaceri online, o serie
de criterii de eligibilitate, printre care: sunt înfiinţate de către
persoane fizice după 30 ianuarie 2017, sunt IMM (au
până la 249 de angajaţi și realizează o cifră de afaceri anuală
netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de
până la 43 milioane euro, echivalent în lei), au capital social
integral privat, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară
activitatea pe teritoriul României, în mediul urban sau rural.
Actţonarii societăţii nu trebuie să aibă sau să fi avut calitatea
de acţionar sau asociat într-un alt IMM care desfășoară sau a
desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul
programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la
deschiderea sesiunii de înscriere
Beneficiarul va trebui să se înregistreze (cu user și parolă) în
aplicaţia online care va fi disponibilă pe site-ul www.aippimm.ro,
Continuare în pag. a 8-a
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Principalele caracteristici ale Programului
"Start-up Nation România"
Urmare din pag. a 7-a

apoi va completa și va transmite online planul de afaceri (al
cărui model este publicat pe site).
Data la care va fi activă înregistrarea online se va
comunica pe site cu cel putin 5 zile înainte. Perioada de
lansare a înscrierilor este prevăzută în a doua jumătate a lunii
mai – începutul lunii iunie 2017.
Înscrierea se va desfășura pe o perioadă de 30 de
zile calendaristice.
Criteriile de evaluare a planului de afaceri se regăsesc la
finalul modelului planului de afaceri (au fost aprobate în
Parlament) și se bazează pe aspecte privind:
 Domeniul de activitate: Producţie și Programare IT (CAEN
6210) – 40 pct; Industrii creative – 35 pct; Servicii – 30 pct;
Comerţ și alte activităţi – 25 pct
 Crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul
întreprinderii: obligatoriu 1 loc de muncă permanent (cu normă
întreagă). Pentru minim 1 loc de muncă creat în plus - 20pct.
 Crearea de noi locuri de muncă pentru persoane
din categoria Persoane defavorizate (definite conform
HG 799/2014) și /sau absolvenţi (orice formă de învaţămâmt
autorizată) începand cu anul 2012: 1 loc = 20 pct, cel putin 2
locuri = 25 pct
Locurile de muncă existente + cele nou create, trebuie
menţinute pentru cel puţin 2 ani, după finalizarea
implementării proiectului.
 Tipul cheltuielilor aferente Planului de afaceri: ponderea
echipamentelor tehnologice (mijloace fixe din grupa 2.1 și 2.2,
dar și software-uri necesare desfășurării activităţii) în pondere
mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri – 10
pct. Suplimentar se acordă 5 pct pentru caracterul inovativ al
investiţiei.
Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte.
Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 puncte.
Admiterea în program se va face în ordine
descrescătoare a punctajului obţinut la evaluarea planurilor
de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala: 1) numărul
de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
2) numărul de locuri de muncă ocupate de persoane
defavorizate*/șomeri/absolventi după anul 2012; 3) achiziţia de
echipamente tehnologice; 4) activitatea pe care accesează
programul; 5) data și ora înscrierii în program.
În planul de afaceri on-line trebuie justificată fiecare cheltuială
în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfășurarea
activităţilor pentru care se accesează finanţarea.
Termenul limită de semnare a acordurilor de finanţare este 29
septembrie 2017.
În maxim 1 an de la semnarea acordului de finanţare,
dar nu mai târziu de 29 septembrie 2018, beneficiarul
este obligat să efectueze cheltuielile și să depună
documentaţia de decont la sediul OTIMMC.
Solicitanţii care au semnat acordul de finanţare au
obligativitatea de a achiziţiona bunurile și serviciile eligibile în
condiţii de piaţă, respectiv să întocmească un dosar de achiziţie
care să cuprindă: cereri de ofertă (minim trei), ofertele primite, un
proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii
prin care să fie justificată alegerea ofertei câștigătoare, contractul/
contractele cu furnizorul/furnizorii.
Plata se face în maxim 3 tranșe pentru toate activităţile
pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a acestora în

cazul decontării prin rambursare sau prezentarea facturilor în cazul
mecanismului decontării cererilor de plată.
Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai
multe din următoarele categorii eligibile:
a) Echipamente tehnologice, mașini, utilaje, electrostivuitoare,
motostivuitoare și instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent,
necesare desfășurării activităţilor pentru care a solicitat
finanţare;
b) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie și spaţii
pentru prestări servicii și comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii
amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie și
comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Spatiile nu trebuie
să aibă destinaţie locativă la momentul achiziţiei;
c) Aparate și instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare
pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru
etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
d) Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze,
biciclete, mopede, motociclete, rulote cu sau fără motor pentru
comerţ stradal și autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia
vehiculelor de teren;
e) Echipamente IT tehnică de calcul;
f) Bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură
birotică și 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane și materiale,
conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004;
g) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul
obţinerii unei economii de energie, precum și sisteme care
utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea
activităţilor;
h) Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare
aferente spaţiului de desfășurare a activităţii;
i) Salariile, utilităţile și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii
de lucru, spaţii de producţie și spaţii pentru prestări servicii și
comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru
activităţi de prestări servicii, producţie și comerţ, inclusiv din
elemente prefabricate). Spatiile pentru care se acorda chirie nu
trebuie să aibă destinaţie locativă. Salariile se decontează la
nivelul salariului mediu, inclusiv contribuţiile aferente
angajatorului. Decontarea se face pentru valoarea salariilor,
utilităţilor și chiriei aferente după momentul semnării acordului
pentru perioada de implementare;
j) Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și
promovarea activităţii solicitantului și a produselor sau serviciilor,
inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru
operatorii economici care nu deţin alt site și care trebuie să fie
funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de
minimis, în limita maximă a 8000 lei fără TVA;
k) Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize
, etichetare ecologică, licenţe, etichetare ecologică, software
pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfășurării
activităţii pentru care se solicită finanţare;
l) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru
asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de
către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială
în limita a maxim 3000 lei fără TVA;
m) Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru
aplicanţii neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
n) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea
obţinerii finanţării în cadrul prezentului program și implementarea
proiectului, dar nu mai mult de 8000 lei fără TVA; Această
activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de
finanţare.
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BREVIAR
JURIDIC

• Lege nr
nr.. 34 din 27 Martie 2017 privind
instalarea infrastructurii pentru combustibili
alternativi. (MO nr
nr.. 0214 din 2017)
• Lege nr
nr.. 31 din 27 Martie 2017 pentru
completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile
agricole și alte forme de asociere în agricultură.
(MO nr
nr.. 0214 din 2017)
HG
nr
•
nr.. 117 din 16 Martie 2017 privind
domeniile și programele de studii universitare
de master acreditate și numărul maxim de
studenţi ce pot fi școlarizaţi în anul universitar
2017-2018. (MO nr
nr.. 0218 din 2017)
• Lege nr
nr.. 39 din 29 Martie 2017 privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 77/2016 pentru modificarea și completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015
privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 20142020. (MO nr
nr.. 0219 din 2017)
• HG nr
nr.. 156 din 30 Martie 2017 privind
aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în
Monitorul Oficial al României, părţile I-VII. (MO
nr
nr.. 0220 din 2017)
• HG nr
nr.. 155 din 30 Martie 2017
2017privind
aprobarea programelor naţionale de sănătate
(MO nr
pentru anii 2017 și 2018.(MO
nr.. 0222 din 2017)
• Ordonanţă de urgenţă nr
nr.. 24 din 30 Martie
2017 privind modificarea și completarea Legii
nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei din surse
regenerabile de energie și pentru modificarea
nr.. 0224 din 2017)
unor acte normative. (MO nr
• Ordin nr
nr.. 2400 din 10 Martie 2017 privind
aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor
ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă
de garanţie neplafonată de portofoliu din cadrul
Programului operaţional „Iniţiativa pentru
(MO nr
IMM“.(MO
nr.. 0226 din 2017)
• Lege nr
nr.. 43 din 31 Martie 2017 privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2016
pentru modificarea și completarea Legii nr. 184/
2001 privind organizarea și exercitarea profesiei
(MO nr
de arhitect.(MO
nr.. 0226 din 2017)
• Ordonanţă de urgenţă nr
nr.. 27 din 30 Martie
2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscalbugetare. (MO nr
nr.. 0228 din 2017)
nr.. 26 din 30 Martie
• Ordonanţă de urgenţă nr
2017 pentru modificarea art. 3 alin. (2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017
privind unele măsuri bugetare în anul 2017,
prorogarea unor termene, precum și modificarea
și completarea unor acte normative. (MO nr
nr.. 0228
din 2017)
• Ordin nr
nr.. 1938 din 13 Martie 2017 privind

Acte normative publicate
în Monitorul Oficial
modificarea și completarea Clasificării ocupaţiilor
din România - nivel de ocupaţie (șase caractere),
aprobată prin Ordinul ministrului muncii,
familiei și protecţiei sociale și al președintelui
Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/
2011. (MO nr
nr.. 0229 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 3556 din 29 Martie 2017 privind
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și
desfășurare a admiterii în învăţământul dual
pentru calificări profesionale de nivel 3, conform
Cadrului naţional al calificărilor și a Calendarului
admiterii în învăţământul profesional dual de
stat pentru calificări profesionale de nivel 3,
conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru
anul școlar 2017-2018. (MO nr
nr.. 0231 din 2017)
nr
.
3554
din
29
Martie
2017 privind
Ordin
nr.
•
aprobarea Metodologiei de organizare și
funcţionare a învăţământului dual. (MO nr
nr.. 0232
din 2017)
• Normă nr
nr.. 1 din 22 Martie 2017 privind
majorarea sau diminuarea contribuţiilor anuale
datorate Fondului de garantare a drepturilor din
sistemul de pensii private. (MO nr
nr.. 0237 din 2017)
• Lege nr
nr.. 49 din 05 Aprilie 2017 pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri
financiare și pentru modificarea și completarea
unor acte normative. (MO nr
nr.. 0239 din 2017)
• Lege nr
nr.. 50 din 05 Aprilie 2017 pentru
modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din
nr.. 0239 din 2017)
fonduri publice. (MO nr
• Ordin nr
nr.. 84 din 03 Aprilie 2017 pentru
modificarea anexei la Ordinul ministrului
agriculturii și dezvoltării rurale nr. 116/2016
privind aprobarea Regulamentului de organizare
și funcţionare a Comitetului de selecţie și a
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru
proiectele aferente măsurii 1 „Acţiuni pentru
transferul de cunoștinţe și acţiuni de informare“
din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
2014-2020 (PNDR) (MO nr
nr.. 0242 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 543 din 04 Aprilie 2017 privind
modificarea și completarea Ordinului
ministrului finanţelor publice nr. 450/2016
pentru aprobarea Procedurii de corectare a
erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale
și raportările contabile anuale depuse de
operatorii economici și persoanele juridice fără
scop patrimonial. (MO nr
nr.. 0243 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 2578 din 29 Martie 2017 privind
aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru
sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor pe
teritoriul acoperit de Investiţia teritorială
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integrată Delta Dunării prin Programul
operaţional regional 2014-2020. (MO nr
nr.. 0251
din 2017)
nr.. 2641 din 04 Aprilie 2017 privind
• Ordin nr
modificarea și completarea reglementării tehnice
„Metodologie de calcul al performanţei
energetice a clădirilor“, aprobată prin Ordinul
ministrului transporturilor, construcţiilor și
turismului nr. 157/2007. (MO nr
nr.. 0252 din 2017)
• L ege nr
nr.. 54 din 10 Aprilie 2017 pentru
modificarea și completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol.
(MO nr
nr.. 0253 din 2017)
• L ege nr
nr.. 55 din 10 Aprilie 2017 pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016
privind organizarea și desfășurarea activităţii de
neutralizare a deșeurilor de origine animală. (MO
nr
nr.. 0256 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 1232 din 12 Aprilie 2017
privind modificarea și completarea Ordinului
președintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3.699/2015 pentru
aprobarea Procedurii de soluţionare a
deconturilor cu sume negative de taxă pe
valoarea adăugată cu opţiune de rambursare
și pentru aprobarea modelului și conţinutului
unor formulare. (MO nr
nr.. 0262 din 2017)
• HG nr
nr.. 216 din 12 Aprilie 2017 privind
aprobarea schemei de ajutor de stat având ca
obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate
promovării producţiei de energie din surse
regenerabile mai puţin exploatate, respectiv
biomasă, biogaz, energie geotermală. (MO nr
nr..
0265 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 464 din 17 Martie 2017 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific
unor activităţi. (MO nr
nr.. 0266 din 2017)
• HG nr
nr.. 229 din 12 Aprilie 2017 privind
aprobarea Strategiei generale de descentralizare.
(MO nr
nr.. 0272 din 2017)
nr.. 70 din 14 Aprilie 2017 pentru
• L ege nr
modificarea și completarea art. 174 din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011. (MO nr
nr.. 0273
din 2017)
nr.. 313 din 13 Aprilie 2017 privind
• Decizie nr
regimul de autorizare generală pentru furnizarea
serviciilor poștale. (MO nr
nr.. 0275 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 1023 din 28 Martie 2017 pentru
aprobarea Procedurii de administrare și
monitorizare a marilor contribuabili. (MO nr
nr..
0277 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 3629 din 12 Aprilie 2017 pentru
modificarea și completarea Ordinului
ministrului educaţiei naţionale și cercetării
știinţifice nr. 3.632/2016 privind aprobarea
Metodologiei de alocare și utilizare a fondului
pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor
Continuare în pag. a 10-a
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de învăţământ superior de stat. (MO nr
nr.. 0278
din 2017)
• Decizie nr
nr.. 314 din 13 Aprilie 2017 privind
raportarea unor date statistice de către furnizorii
de servicii poștale. (MO nr
nr.. 0279 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 318 din 13 Aprilie 2017 privind
prorogarea termenului prevăzut la art. II din
Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor
nr. 2.526/2016 pentru completarea Metodologiei
privind organizarea și funcţionarea SUMAL,
obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum și
structura și modalitatea de transmitere a
informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul
ministrului delegat pentru ape, păduri și
piscicultură nr. 837/2014. (MO nr
nr.. 0279 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 97 din 14 Aprilie 2017 pentru
modificarea și completarea Ordinului
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.
708/2015 privind aprobarea Planului sectorial
pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol
și de dezvoltare rurală al Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-

2018, „Agricultură și Dezvoltare Rurală - ADER
2020“. (MO nr
nr.. 0280 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 214 din 20 Martie 2017 privind
stabilirea taxei de autorizare percepute de
Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor. (MO nr
nr.. 0282 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 591 din 07 Aprilie 2017 pentru
aprobarea modelului și conţinutului formularului
„Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru
mediu“ și a instrucţiunilor de completare și
depunere a acestuia. (MO nr
nr.. 0288 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 661 din 24 Aprilie 2017 privind
aprobarea Ghidului de finanţare a Programului
de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
2017-2019. (MO nr
nr.. 0293 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 660 din 24 Aprilie 2017 pentru
aprobarea Ghidului de finanţare 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, 2017-2019. (MO nr
nr..
0293 din 2017)
nr.. 2586 din 29 Martie 2017 privind
• Ordin nr
aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru
realizarea de investiţii în infrastructura energetică
în scopul preluării energiei produse din resurse
regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum
și implementarea sistemelor de măsurare
inteligentă a energiei electrice la consumatorii

CERERE - OFERTĂ

casnici, aferentă Programului operaţional
Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa
prioritară 6, obiectivul specific 6.1 „Creșterea
producţiei de energie din resurse regenerabile mai
puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal),
sectorul distribuţie" și obiectivul specific 6.3
„Reducerea consumului mediu de energie electrică
la nivelul locuinţelor". (MO nr
nr.. 0298 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 592 din 07 Aprilie 2017 pentru
aprobarea modelelor formularelor utilizate în
domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru
mediu. (MO nr
nr.. 0299 din 2017)
• Instrucţiune nr
nr.. 2 din 19 Aprilie 2017 emisă
în aplicarea prevederilor art. 178 și art. 179 lit.
a) și b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice, cu completările ulterioare, respectiv a
prevederilor art. 191 și art. 192 lit. a) și b) din
Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.
(MO nr
nr.. 0300 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 502 din 13 Aprilie 2017 privind
aprobarea Procedurii de implementare a
Programului UNCTAD/EMPRETEC - România
pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor
mici și mijlocii. (MO nr
nr.. 0305 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 639 din 27 Aprilie 2017 privind
prospectele de emisiune a certificatelor de
trezorerie cu discont și a obligaţiunilor de stat
de tip benchmark aferente lunii mai 2017. (MO
nr
nr.. 0307 din 2017)

prin Centrul de Promovare și Informaţii de Afaceri al
C.C.I. Maramureș, tel. 0262-221510, fax 0262-225794

Informaţii de afaceri interne-externe
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș, prin serviciul de Informaţii de afaceri interne-externe,
vă oferă posibilitatea promovării produselor/ serviciilor firmei Dvs., precum și posibilitatea identificării
de parteneri de afaceri, investitori și potenţiale pieţe de afaceri.
Apelând la acest serviciu obţine informaţii despre firme din judeţul Maramureș pe domenii de
activitate (coduri CAEN), pe localităţi sau unităţi administrativ-teritoriale sau alte criterii respectând
eventual anumite condiţii de minim pentru cifra de afaceri, profit brut, număr de salariaţi conform
datelor de bilanţ pe care le deţinem.
De asemenea, la solicitarea firmelor maramureșene, veţi putea promova oferte și cereri de oferte în ţară (prin Camerele de
Comerţ judeţene) și în străinătate prin Camerele de Comerţ (din Euroregiunea Carpatica sau din ţări ţintă pentru solicitanţi) și
prim ambasade (ale ţărilor străine în România și ale României în străinătate).
Informaţii, detalii suplimentare: CCI Maramureș, Baia Mare, bd. Unirii, nr. 16, parter, tel. 0262-221510, 0362-405303,
0728-233908 fax 0262-225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro.
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