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Editorial

Antreprenor
vs patron
GHEORGHE MARCAȘ
președintele C.C.I. Maramureș
În viaţă, pentru a exista ca membru
al societăţii, omul și familia sa are
nevoie de mijloace financiare. Pentru
aceasta el are doar două modalităţi de
a câștiga bani: ca angajat vs. ca patron/
antreprenor.
Ca angajat el are următoarele
avantaje: program fix, de cele mai
multe ori; responsabilităţi reduse și
limitate la o anumită arie, conform fișei
postului; venit sigur. Dezavantajele
sunt: plafonarea în timp, din punct de
vedere profesional și salarial și un nivel
de trai mediu.
Ca patron sau antreprenor există
perspectiva începerii unei afaceri
proprii, care este tentantă pentru multe
persoane. Dacă iniţiativa se dovedește
un succes, va obţine avantaje
financiare, prestigiu social și își va putea
permite un program flexibil, devenind
propriul său șef. Această dorinţă este
de multe ori un vis.
Dacă despre angajat majoritatea
oamenilor cunosc această funcţie socioeconomică, rămâne să definim funcţia
de patron sau antreprenor.
Conducătorii afacerilor îndeosebi din
anii ‘90, au fost denumiţi de cele mai
multe ori, „patroni”, cuvânt care vine
din Roma antica pentru a defini
noţiunea de patrician - membru al
comunităţii gentilice, iar mai târziu al
aristocraţiei gentilice, care se bucură
de toate drepturile și privilegiile
existente.
Înainte și în anii ’90 definiţia oficială
a funcţiei economice legată de
conducerea producţiei de mărfuri,
specifică economiilor planificate sau de
piaţă, a fost: „Patronul poate fi persoană
fizică sau juridică, singulară sau
colectivă, cu capital public sau privat,
proprietar de stabiliment, exploatare,
Continuare în pag. a 2-a

Ambasadorul Poloniei în vizită la
Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș
În data de 25 mai 2017, la
invitaţia Camerei de Comerţ și
Industrie Maramureș, Excelenta Sa
dl Marcin Wilczek, Ambasadorul
Poloniei, a făcut o vizită la CCI
Maramureș, legată de potenţialul de
dezvoltare a relaţiilor economice și
comerciale între Polonia și judeţul
Maramureș.

La întâlnire au luat parte
președintele Camerei de Comerţ și
Industrie Maramureș - dl Gheorghe
Marcaș -, și directorul general al
instituţiei - dl Florentin Tuș.
Cu această ocazie dl președinte
Marcaș a făcut o prezentare a CCI
Maramureș și a rolului pe care
aceasta îl are în economia
judeţului nostru, acela de
a reprezenta, apăra și
susţine
interesele
membrilor săi și ale
comunităţii de afaceri în
raport cu autorităţile
publice și cu organismele
din ţară și din străinătate.
De
asemenea,
dl
președinte Marcaș a
precizat faptul că judeţul
Maramureș, alături de alte
5 judeţe din ţară, face parte
din
Euroregiunea

Carpatica, CCI Maramureș, prin
președintele
său,
deţinând
președinţia Comisiei de Comerţ a
Euroregiunii.
CCI Maramureș, ca membră a
Asociaţiei Camerelor de Comerţ din
Euroregiunea Carpatica, a intrat în
contact cu organizaţii, companii și
oameni de afaceri din Polonia și
împreună
cu
partenerii CCI
din Rzeszow, a
s p r i j i n i t
dezvoltarea
r e l a ţ i i l o r
comerciale
bilaterale.
Excelenţa Sa a
a p r e c i a t
informaţiile
furnizate și la
finalul vizitei a
așternut câteva gânduri în Cartea de
onoare a instituţiei.
Dl președinte Marcaș a înmânat
Excelentei Sale dl Marcin Wilczek, o
Diplomă de Excelenţă și o Medalie
Aniversară a Camerei de Comerţ și
Industrie Maramureș.
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întreprindere sau comerţ, care folosește
munca salariată.”
În prezent există noţiunea de patron
enunţată în Legea nr 356/2001, prin care
se definește că ,,patronul este persoana
juridică înmatriculată, care administrează
si utilizează capital, indiferent de natura
acestuia și care angajează munca
salariată”. Aceasta posibilă definiţie poate
cuprinde și calitatea de patron al Statului
în regiile autonome, companiile naţionale
sau în societăţile comerciale unde aceasta
posedă acţiuni.
Astfel, persoana juridică-patron poate fi:
regie autonomă, societate naţională ori
societatea comercială cu capital de stat,
societatea comercială cu capital privat sau
mixt, asociaţie și fundaţie nonprofit,
asociaţie familială, instituţie bugetară etc.
În evoluţia timpului și din perspectiva
dreptului muncii patronul a devenit
proprietarul unei întreprinderi, mai exact
proprietarul unor mijloace de producţie și
deţinătorul unor resurse financiare,care
utilizează munca salariala pentru
desfășurarea unei activităţi aducătoare de
profit.
Dreptul muncii este preocupat de
patronat cel puţin în trei categorii de
ipostaze:
- în calitatea de angajator, respectiv ca
parte, în contractul individual de muncă;
- în calitate de negociator și parte în
contractele colective de muncă;
- în calitate de partener la dialogul social
și participant în mecanismele bi și tripartite
constituite pentru armonizarea poziţiilor
patronatului și sindicatului cu cele ale
statului în vederea realizării echilibrului
social și a păcii sociale.
Raporturile de muncă născute între patron
și cei pe care îi angajează pentru realizarea
obiectului activităţii sale, se bazează pe
un contract individual de muncă. Patronul
își păstrează o poziţie dominantă, el având
trei pârghii principale pentru a-l subordona
pe salariat:
- puterea organizatorică – el își
organizează structura unităţii; el stabilește
modul de funcţionare și tot el organizează
munca;
- puterea normativă – el poate elabora
norme obligatorii pentru organizarea
unităţii, norme de disciplină, norme și
normative de protecţie a muncii;
- putere disciplinară – putând aplica
sancţiuni pentru încălcarea propriilor norme
de disciplină.
Pentru România anilor ‘90, probabil că
patronul avea în firmă de multe ori drepturi
și privilegii, în special în relaţia cu angajaţii,
și mai puţin obligaţii faţă de aceștia.
Numele acesta pare a se asocia mai mult

cu cei care s-au îmbogăţit prin căi și
maniere mai puţin cunoscute și, de multe
ori, mai puţin ortodoxe. Patronii sunt cei
care erau undeva sus, în vârful piramidei
organizaţionale a firmelor, într-o poziţie
intangibilă și pentru care lucrau persoane
salariate supuse sau temătoare să nu își
piardă slujbele.
Pentru a face faţă presiunii statului, a
legilor emise, a luptei cu sindicatele
salariale și multe sisteme din economia de
piaţă, patronii s-au organizat, la nivel
naţional sau teritorial, în patronate.
Patronatele sunt organizaţii ale patronilor,
autonome, fără caracter politic, înfiinţate
ca persoane juridice de drept privat, fără
scop patrimonial.
Patronatele sunt constituite pe activităţi
economice și organizate pe secţiuni,
diviziuni, ramuri și la nivel naţional. Un
număr de cel puţin 15 persoane juridice
înmatriculate sau persoane fizice autorizate
potrivit legii poate constitui un patronat.
Se pot constitui patronate și cu un număr
de cel puţin 5 membri în ramurile in care
aceștia deţin peste 70% din volumul
producţiei. Patronatele își pot constitui
structuri organizatorice teritoriale proprii,
cu sau fără personalitate juridică.
Structurile organizatorice teritoriale fără
personalitate juridică își desfășoară
activitatea în baza statutului patronatului
din care fac parte.
Patronatul este definit în Legea nr. 356/
2001, legea patronatelor.
Odată cu dezvoltarea economiei de piaţă
și creșterea acerbă a competitivităţii,
concurenţei și a riscului, apare o nouă
noţiune consacrată conducătorului de
activităţi economice și financiare în lumea
materială – antreprenorul. Redăm în
continuare definiţia oficială și funcţională
sub formă concentrată a antreprenorului:
„Antreprenorul este o persoană fizică
sau juridică care se obligă, pe baza unor
clauze și condiţii contractuale, să execute
(întreprindă) diferite lucrări (industriale, de
construcţii etc.) în beneficiul altei
persoane sau organizaţii, în schimbul unei
sume de bani dinainte convenite. El este
un tip de agent economic reprezentativ în
economia de piaţă care adoptă un
comportament de întreprinzător, de esenţă
activă și inovatoare, specific sistemelor
economice bazate pe concurenţă, risc și
iniţiativă privată” sau este persoana care
își asumă acceptarea riscului și a
necunoscutului în lumea afacerilor, pe
termen mediu și lung.
La avantaje reţinem că este propriul
său șef, care își stabilește singur programul
de lucru, pentru a putea lua singur
deciziile, va lucra cu oameni pe care i-a
angajat și va crea noi locuri de muncă,
se va bucura de aprecierea partenerilor

și a salariaţilor săi, va face și va dezvolta
mai multe afaceri și va crește profitul
companiei. Toate aceste avantaje provin de
la capacitatea și pregătirea sa profesională,
dar și a responsabilităţii asumate faţă de
parteneri, clienţi și companie. De aceea,
antreprenorii stabilesc și realizează un
raport direct între mijloacele financiare de
producţie și resursele umane, cu pricepere
și responsabilitate bine determinate în
concordanţă cu piaţa afacerilor.
Ce calităţi trebuie să aibă antreprenorul:
să fie empatic, ca să identifice nevoile
clienţilor și să creeze produse sau servicii
care să le satisfacă mai bine nevoile decât
concurenţa companiei sale. În tot acest
timp, el trebuie să ţină seama și de
nevoile angajaţilor companiei,
răsplătindu-i pentru beneficiile aduse
firmei, și pentru creșterea productivităţii
muncii din firmă.
Antreprenorul vede în echipa sa și în
membrii acesteia un partener de nădejde,
fără de care îndeplinirea misiunii sale de
business nu ar putea prinde viaţă, spre
deosebire de patron căruia îi place să fie
numit „șef”, pe când antreprenorul este
fericit să știe că este un bun coleg cu
angajatul său.
Acum să completăm care sunt
avantajele și dezavantajele antreprenorului
faţă de cele ale patronului, într-o formă
dezvoltată din punct de vedere profesional,
al caracterului, al funcţiei sociale, al
funcţiei sociale, al relaţiilor funcţionale ș.a.:
Principalele avantaje de a fi antreprenor
constau în: libertatea de a lua decizi;
schimbi mult mai ușor lucrurile; poţi
experimenta lucruri noi; posibilităţi multiple
de dezvoltare(lucrezi pe mai multe arii);
satisfacţia recunoașterii de către societate.
Dintre dezavantaje ar fi: lucrezi mult mai
mult decât „la patron”; ai responsabilitatea
asigurării unui venit angajaţilor;
responsabilităţile și implicarea (cel puţin
iniţial) care nu se limitează la o singură
arie de activitate.
De exemplu, ce atribuţii trebuie să
dobândești ca antreprenor:
- determinare și perseverenţă:
Determinarea puternică și perseverenţa te
pot face să treci peste greutăţi pe care un
angajat le-ar considera insurmontabile și
chiar poţi compensa în multe situaţi lipsa
de experienţă și de îndemânare a
personalului angajat.
- dorinţa de a câștiga: O luptă o începi
doar dacă vrei să o câștigi!
- învăţarea continuă: Ca antreprenor
trebuie să fi mereu la curent cu ultimele
noutăţi în domeniul în care activezi, să te
instruiești continuu pentru a fi un bun
leader. Feedback-ul este important pentru
a învăţa din greșeli și din experienţele
anterioare.
Continuare în pag. a 3-a
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- toleranţă la eșec: Nu te teme de eșecuri! Trage concluziile,
ia părţile bune, analizează ce nu a mers bine și treci la următorul
proiect.
- rezolvarea problemelor persistente: Nu trebuie să te lași
intimidat de situaţii dificile. Pentru un antreprenor de succes
încrederea în sine și optimismul general îl fac să vadă imposibilul
ca pe ceva ce doar necesită mai mult timp pentru a fi rezolvat.
- iniţiativă și responsabilitate: Antreprenorii au fost întotdeauna
consideraţi persoane independente, ei caută și preiau iniţiativa,
se pun în situaţii în care sunt personal răspunzători pentru succesul
sau eșecul întregii operaţiuni. Le place să se implice în probleme
în care impactul lor personal să poată fi măsurat.
- oportunism: Un lucru care îi diferenţiază clar pe antreprenori
este concentrarea spre oportunitate mai mult decât spre resurse,
structură sau strategie. Când se hotărăsc să întreprindă o acţiune
o fac într-un mod calculat, încearcă să facă totul pentru a obţine
cât mai multe șanse de câștig, dar evită să-și asume riscuri ce nu
sunt necesare.
- încredere în sine și optimism: Deși antreprenorii întâmpină
adesea obstacole majore încrederea în abilităţile personale îi
determină să le depășească și transmite și celorlalţi din propriul
optimism.
- realizarea de viziuni: Antreprenorii știu unde vor să ajungă.
Ei au o viziune sau concept despre ceea ce vor să fie firma lor.
- nivelul mare de energie: Cantitatea mare de munca depusă
de antreprenori presupune din partea acestora existenţa unei energii
superioare.
- creativitatea și spiritul de inovaţie: Creativitatea a fost
privită timp îndelungat ca ceva genetic, cu care te naști și nu o
poţi dobândi. Una dintre teoriile celebre apărute spre sfârșitul
secolului al XX-lea afirmă că aceasta poate fi învăţată și ţine de
exerciţiu.
- independenţa: Frustrarea în faţa sistemelor birocratice,
împreună cu dorinţa de a face o „diferenţă” îi face pe antreprenori
niște persoane foarte independente care doresc să facă lucrurile
în felul lor.
- lucrul în echipă: Dorinţa de independenţă și autonomie nu îl
oprește pe antreprenor să dorească lucrul în echipă. De fapt în
timp ce antreprenorul știe clar unde se află firma (sau unde ar
dori să se afle) personalul se ocupă de activităţile de „zi cu zi” din
firmă.
În economia de astăzi, sunt foarte multe produse și servicii
aparţinând diferitelor firme, care au aceeași funcţie în economie
sau piaţă, dar pot fi substituite între ele prin stilul de conducere
al antreprenorului. Din acest motiv, se pune accent pe reducerea
emoţiei și pe subiectivitatea conducerii pentru a reduce
concurenţa, care este din ce în ce mai acută.
Antreprenorul este acela care are această viziune în spaţiu și
timp încă de la începutul profesiei și reușește să păstreze o relaţie
foarte apropiată și deschisă cu clienţii săi prin diferite metode de
comunicare, de empatie și de respect.
Ce se întâmplă, însă, atunci când planurile și căile nu ies
tocmai cum au fost cele stabilite? Renunţă sau caută alte soluţii?
Există o controversă pe această temă, și anume că un antreprenor
trebuie, totodată, să fie ambiţios și să nu renunţe cu ușurinţă
la luptă, să știe când e cazul să se ia decizia să renunţe.
Deci, a renunţa la gândirea și decizia sa, nu înseamnă a renunţa
la ideile și hotărârile sale legate de afaceri, ci de a identifica
motivul pentru care lucrurile nu mergeau așa bine, să le
cerceteze, să le schimbe sau să le modifice și să le
îmbunătăţească. Nu există antreprenor care să nu fi trecut
prin cel puţin un moment de criză în viaţă lui, în care a trebuit
să se reinventeze sau să își schimbe radical viziunea și chiar

conceptul despre viaţă. Ca și antreprenor trebuie să crezi în
propria ta creaţie și valorile firmei și să le identifice cu valorile
sale, iar asta va garanta succesul.
Diferenţa cea mai importantă între ieri și azi, între economia
de tranziţie și economia de piaţă, între patron și antreprenor este
data de transparenţa deciziilor luate. Cei care dezvoltă o afacere
acum sunt lideri care știu să transmită visul lor, tuturor celor cu
care intră în contact clienţi, furnizori și salariaţi. Știu să și facă
echipa de lucru să îmbrăţișeze cu responsabilitate misiunea
companiei și a iniţiativei antreprenoriale. Unui antreprenor nu îi
este frică să își declare și să împărtășească planurile și visurile cu
salariaţii sau partenerii. Beneficiile transparenţei în luarea unei
decizii, în multe situaţii, sunt mai mari decât eventualele riscuri,
dacă comunicarea între funcţiile de decizie și cele de execuţie
funcţionează. Se constată o schimbare uriașă de mentalitate în
conducerea activităţilor productive, care are drept misiune
dezvoltarea antreprenoriatului prin mentorat, susţinând antreprenori
de succes - tinerii, viitorii antreprenori.
Majoritatea persoanelor înainte de a începe prima afacere au
următoarele întrebări: „Poate fi oricine antreprenor?” sau există
„Școala care te califică antreprenor?”. Răspunsul la această a
doua întrebare mai târziu în acest material!
Într-adevăr sunt oameni care au un spirit antreprenorial nativ
mai dezvoltat, au „nas” la afaceri cum se zice în popor. Acesta
este un avantaj doar la început, pentru că odată cu dezvoltarea
afacerii și cu creșterea numărului de angajaţi și a complexităţii
afaceri este indicat să dobândești cunoștinţe știinţifice
manageriale, să te perfecţionezi și să instruiești continuu în acest
scop.
În ziua de astăzi, în România, există mai multe iniţiative de
promovare a antreprenoriatului, există programe de dezvoltare a
capacităţii antreprenoriale și de instruire managerială a
antreprenorilor.
Aici vom răspunde la întrebarea de dinainte dacă există „Școala
care te califică antreprenor?”. Da, a existat și există. În Sistemul
Cameral în anii ’90 au existat cursuri de pregătire în cadrul „Școlii
Române de Afaceri”, care s-au adresat conducătorilor de firme,
patronilor și antreprenorilor. În paralel a avut loc programul
EMPRETEC, care a fost unul integrat de pregătire ce oferă
întreprinzătorilor instruire și asistenţă tehnică pentru dezvoltarea
capacităţilor antreprenoriale și creșterea competitivităţii pe piaţa
locală și internaţională a întreprinderilor mici și mijlocii. Principalii
beneficiari ai programului EMPRETEC au fost potenţialii
întreprinzători de succes, din companii și din IMM din sectoarele
prioritare de producţie și servicii. ADVANCED EMPRETEC a fost
un curs intensiv care se adresează conducerii și managementului
de vârf din firme.
În cadrul Programului EMPRETEC, administrat de ANIMMC și
UNCTAD–Geneva, dedicat pregătirii antreprenorilor și dezvoltării
cooperării între afacerile mici și companiile multinaţionale, CCIR
a organizat, în perioada 2004-2005, trei cursuri la sediul său și
a sprijinit extinderea acestora în ţară, în anii 2005-2008, la
Piatra Neamţ, Baia Mare, Brașov și Timișoara. CCI Maramureș
a devenit Centru Regional EMPRETEC, etalon pentru zona de
nord-vest, inclusiv pentru regiunile transfrontaliere din Ucraina
și Ungaria.
Regretăm că această formă de pregătire pentru antreprenori a
fost stopată și mai târziu continuată de ANIMMC care a transferat
activitatea la OTIMMC, care din lipsă de fonduri și profesionalism
le-au pus pe „linie moartă” și a dispărut.
Propunerea noastră este de a se retrage de la ANIMMC și redate,
cu sau fără fonduri, CCI din România, care sunt capabile să
organizeze acest program la un nivel ridicat, apreciat de UNCTAD
Geneva și de ANIMMC cu notă maximă.
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Camera de Comerţ și Industrie Maramureș a organizat în perioada
11-12 mai 2017, ediţia a VII-a a Salonului „Energii Regenerabile
și Alternative” și Salonul INVENTICA ediţia a XI-a.
Această manifestare complexă a devenit pentru autorităţi, firme,
cercetători, reprezentanţi ai mediului academic, inventatori și asociaţii,
un loc de întâlnire și dezbatere a măsurilor, acţiunilor ce trebuie și se pot
realiza pentru dezvoltarea durabilă a zonei.
Evenimentul a fost organizat pe două paliere:
• Expoziţia cu vânzare care a reunit expozanţi cu standuri unde au
fost expuse : - sisteme fotovoltaice pentru uz industrial și gospodăresc; sisteme de panouri solare pentru încălzire; - sisteme de stocare a energiei;
- proiectare pentru sisteme de încălzire cu pompe de căldură, proiectare
pentru sisteme fotovoltaice și sisteme de cogenerare.
• Sesiuni de comunicări: unde au fost prezentate, în faţa unui
număr mare de primari, specialiști din domeniu, studenţi, elevi și
persoane interesate noutăţi după cum urmează:
În prima zi:
• Finanţarea programelor în domeniul energiilor regenerabile
și alternative – a prezentat consilier Ana Morari - APM Maramureș
• Prezentare proiect staţie de biogaz - Primăria Seini
• Lansare de carte – Prof. univ. dr. fiz. Constantin Marin AntohiFurtuna ideilor și calmul soluţiilor. – Antologie de brevete din colecţia
personală.
• Aspecte generale privind protecţia invenţiilor la OSIM;
protecţia prin brevet versus protecţia prin certificat de model
de utilitate” – a prezentat Dr.ing. Marius Arghirescu OSIM
În cea de-a doua zi:
• Energie electrică din sursă fotovoltaică cu sau fără
legătură la reţeaua de distribuţie - a prezentat Dumitru Florian CEPRONEF SA
• Soluţii inovative de stocare a energiei cu sistemul Power
Expert dezvoltat de EATON – a prezentat Adrian Irimies- Eaton.
• Reducerea consumului de energie electrică la îndemâna
fiecăruia .- Studiu de caz - a prezentat Șef lucrări dr. ing. Neamţ Liviu
din cadrul UT Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare
• Soluţii tehnice pentru sistem fotovoltaic; Iluminat stradal și
industrial – a prezentat Alexandru Durazzi - Alma General Electric SRL
• Energii regenerabile la alt nivel – a prezentat Valvedo Levente
- Solarcenter Renerg SRL
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• Procedeu de extragere a aurului și argintului din minereuri
și subproduse miniere – a prezentat Cercetător Goldstein Jack.
Participarea la Salonul „Energii Regenerabile si Alternative” a asigurat
expozanţilor și o promovare a firmelor/produselor/serviciilor către
publicul larg, contribuind astfel la informarea acestuia privind avantajele
și importanţa pe care le prezintă utilizarea acestor tipuri de energie.
Expozanţii acestei manifestări au fost:
 Solar Center Renerg SRL - Echipamente fotovoltaice, inclusiv uz
residenţial, echipamente economice încălzire termică
Cepronef Energo Invest SRL - Servicii proiectare în domeniul energiei
fotovoltaice
 Alma General Electric SRL - Echipamente economisire energie fotovoltaice
 Eaton Electric SRL - Echipamente pentru economisire energie
 Universitatea Tehnica din Cluj Napoca Centru Universitar Baia Mare
Inventatorii participanţi la Salonul Inventatorillor:
 Conf. dr. ing. Ștefan Marinca - Grup de invenţii: Referinţe de
tensiune. Metoda și un circuit pentru producerea unei tensiuni
 Prof. dr. ing. Vasile Hotea, șef lc. dr. ing. Juhasz Jozsef - Sinteza
ecomaterialelor prin activare alcalină a reziduurilor industriale
Prof. Bud Ioan-Viorel - Instalaţii casnice pentru economisirea energiei
 Ec. Vasile Ciocotisan Tătar - Casa verde energetică. Panouri solare
 Păcurar Viorel - Instalaţie pentru extracţia apei din ape curgătoare

 Prof. ing. Ioan Petruţ - Turbina eoliană. Instalaţie energetică
ecologică pentru râuri
Cercet. șt. ing. Goldstein Jack - Instalaţie ecologică pentru obţinerea
aurului și argintului
 Prof. dr. ing Vasile Năsui - Actuatoare cu recuperarea energiei de
frânare
 Șef. lucr. dr. ing. Liviu Neamt - Economisirea energiei la motoarele
electrice
 Conf. dr. ing. Mirela Ana Coman - Lampă cu infraroșu cu lungime
de undă lungă Ro126456/2012
 Prof. Vasile Doroș - Casă cu energie neconvenţională și energii ale
universului
 Constantin Marin Antohi, Ioan Giurma, Ioan Crăciun - Echipament
autonom energetic
Constantin Marin Antohi, Raluca Giurma-Handley, Cotiușcă Dorina,
Petru Cercel, Aghion Cristian - Pluviometru cu averitizare pe telefonul
mobil alimentat cu energie solară
 Forna Norina Consuela, Constantin Marin Antohi, Forna Doriana
- Instalaţie pentru dezinfecţia aerului în contracurent cu energie solară
Constantin Marin Antohi, Slușer Brândușa Mihaela, Antonescu Ioan,
Igor Creţescu - Platformă mobilă pentru aerarea apelor de suprafaţă
cu alimentare solară
 OSIM București - Aspecte ale inventicii în proprietatea industrială
 Elevi: Nistor Paul, Danco Alexandru - Coordonator: prof.ing. Tiberiu
Mociran - Orientarea panourilor solare cu senzor piramidal
 Elev: Bartoș Richard - Coordonator: prof.ing. Tiberiu Mociran Radiobaliză de salvare cu alimentare termoelectrică
 Elev: Bancoș Antonio Coordonator: prof.ing. Tiberiu Mociran Aparat pentru încălzire prin inducţie - Coordonator: prof.ing. Benone
Henteș - Mini router CNC
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Cafeneaua Oamenilor de Afaceri
Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală
începând cu anul 2017
Temele care au fost supuse dezbaterii au fost:
 OMFP nr. 166/2017 privind principalele
aspecte legate de întocmirea și depunerea
situaţiilor financiare anuale și a raportărilor
contabile anuale;
 OMFP nr. 543/2017 privind corectarea

Sesiunile de informare și instruire ale
operatorilor economici referitoare la aspect
legislative naţionale au continuat să fie organizate
de către CCI Maramureș și în anul 2017, în cadrul
„Cafenelei Oamenilor de Afaceri”,
în colaborare cu administraţia publică
locală, cu serviciile publice
deconcentrate din teritoriu și cu alte
entităţi.

situaţiilor financiare;
 Ordinul nr. 90/2016 privind acordarea
eșalonării la plată;
 Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală
începând cu anul 2017;
 Completarea și depunerea Declaraţiilor 200
și 201
Pe tot parcursul întâlnirii, reprezentanţii
AJFPMM – dna Liana Groșan, dna Szika
Elisabeta și dna Mariana Barbul – au
răspuns întrebărilor venite din partea
participanţilor, astfel încât aceștia din
urmă, și-au clarificat aspecte legate de
temele supuse dezbaterii.
La eveniment, care a avut loc la
Centrul de Instruire și Marketing al CCI
Maramureș, au fost prezenţi 40 de
reprezentaţi ai firmelor maramureșene.

Astfel, în data de 16 mai 2017 a
avut loc, în organizarea CCI Maramureș,
o întâlnire a operatorilor economici
maramureșeni cu reprezentanţi ai
Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Maramureș (AJFPMM).
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Programe de finanţare de la bugetul de stat
Start-up Nation
În ziua de 31 mai 2017, Camera de
Comerţ și Industrie Maramureș și
Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi
Mici și Mijlocii și Cooperaţie Cluj
(OTIMMC Cluj-Napoca) au organizat
Cafeneaua Oamenilor de Afaceri cu tema:
Programe cu finanţare de la bugetul de stat
Start up Nation
Prezentarea a fost făcută de către dl Cristian Raţiu, consilier în
cadrul OTIMMC Cluj-Napoca - Centrul de Informare, Asistenţă și
Instruire Satu Mare.
Cu ocazia acestei întâlniri, dl Raţiu a amintit programele cu
finanţare nerambursabilă de la Bugetul de stat 2017:
 Programul Romania Start up Nation
 Programul de internaţionalizare
 Programul naţional de microindustrializare
 Programul de dezvoltare și modernizare a activităţilor de
comercializare a produselor și serviciilor de piaţă
 Programul naţional multianual pentru dezvoltarea
culturii antreprenoriale în
rândul femeilor manager din
sectorul întreprinderilor mici și
mijlocii
 Programul
naţional
multianual pentru susţinerea
meșteșugurilor și artizanatului
 Programul
UNCTAD/
EMPRETEC România pentru
sprijinirea
dezvoltării
întreprinderilor mici și mijlocii
 Programul pentru stimularea
înfiinţării
și
dezvoltării
microîntreprinderilor de către
întreprinzătorii debutanţi (SRL-D)

 Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în
rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanţare – START
 Programul naţional pentru înfiinţarea și dezvoltarea
întreprinderilor mici și mijlocii în mediul rural
 Programul naţional multianual de înfiinţare și dezvoltare de
incubatoare tehnologice și de afaceri.
O mare parte a întâlnirii s-a concentrat pe prezentarea
programului „Start-up Nation”, care se adresează persoanelor
care doresc să înceapă o afacere, constituindu-și o firmă nouă și
care vor fi motivaţi să rămână în ţară și să desfășoare activităţi
de antreprenoriat, fapt ce va contribui la crearea de noi locuri de
muncă. Programul încurajează dezvoltarea spiritului antreprenorial
și a fost aprobat de către executiv prin Ordonanţa de Urgenţă 10/
2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici și
mijlocii.
De asemenea, s-au purtat discuţii cu privire la:
 Programul de susţinere a internaţionalizării operatorilor
economici români, pentru perioada 2017-2020
 Programul naţional de microindustrializare
Programul de dezvoltare și
modernizare a activităţilor de
comercializare a produselor și
serviciilor de piaţă
Pe tot parcursul evenimentului,
dl Raţiu a răspuns solicitărilor
venite din partea participanţilor,
astfel încât aceștia din urmă, șiau clarificat aspecte legate de
temele prezentate.
La eveniment, care a avut loc
la Centrul de Instruire și Marketing
al CCI Maramureș, au fost prezenţi
40 de reprezentaţi ai firmelor
maramureșene.
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM
Curs INSPECTOR/ REFERENT RESURSE UMANE
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș în cadrul Academiei de Management pentru IMM a organizat în perioada
8 - 22 mai 2017, o nouă serie de curs „Inspector/Referent Resurse Umane”.
Cursul a fost susţinut de către cu un grup de specialiști cu o experienţă vastă în domeniul resurselor umane și o
pregătire pedagogică corespunzătoare formării profesionale a adulţilor.
La invitaţia Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș au răspuns un număr de 11 persoane care activează în
diverse domenii de activitate.
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Cursuri în domeniul gestionării deșeurilor
În perioada 15 - 19 mai 2017 au fost
organizate două cursuri în domeniul
gestionării deșeurilor: “Responsabil cu
Gestionarea Deșeurilor conform legii nr.
211 din 2011” și Specialist în
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participat un număr total de 10 persoane.
Cele două cursuri sau desfășurat pe
parcursul a cinci zile, de luni până vineri, în
intervalul orar 16:00 – 20:30, la sediul
Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș.

Managementul Deșeurilor (COD COR
325713).
Cursurile au fost susţinute de către lectori
de la Garda Naţională de Mediu –
Comisariatul Judeţean Maramureș la care au
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TRANZIŢIA la noile standarde ISO 9001 și ISO 14001
este în plină desfășurare
Organizaţia Internaţională
de Standardizare (ISO) a
lansat în anul 2015 noile
revizii ale standardelor ISO
9001 și ISO 14001.
Organizaţiile
(firme,
instituţii, ONG-uri) care au
implementat și certificat
aceste 2 sisteme de
management, și vor să se
recertifice pe aceste noi
revizii ale standardelor, au
la dispoziţie 3 ani (până în
2018) să se conformeze
noilor cerinţe ale acestor
standarde.
Pentru a veni în sprijinul organizaţiilor, Camera de Comert si
Industrie Maramures, în cadrul Academiei de Management pentru
IMM, a organizat în colaborare cu TÜV Rheinland Romania, în
perioada 29-31 mai 2017, următoarele cursuri:
Tranziţia de la ISO 9001:2008 la ISO 9001:2015
Tranziţia de la ISO 14001:2004 la ISO 14001:2015

Desigur, au fost și studiile
de caz, exerciţiile, în cadrul
cărora s-a lucrat în echipe:
 Înţelegerea contextului
(aspect interne, externe)
prin analiza SWOT;
 Strategii de dezvoltare
pe baza analizei SWOT;
 Analiza proceselor și a
riscurilor de proces;

Grila de cotare a
gravităţii impacturilor;
 Evaluarea aspectelor
de mediu.
S-a punctat de fiecare
dată noutăţile aduse și s-au evidenţiat ”informaţiile
documentate” care sunt cerute de noile revizii. Documentaţia
impusă sistemului de management al calităţii și sistemului de
management de mediu s-a simplificat faţă de ediţiile anterioare,
însă trebuie ţinut cont de noile cerinţe și trebuie găsite
modalităţile cele mai eficiente de implementare ale acestora.

Obiectivele cursurilor: dobândirea de cunoștinţe și abilităţi în
vederea realizării tranziţiei la ediţiile noi ale standardelor ISO
9001:2015 și ISO 14001:2015:
1. Cunoașterea cerinţelor pentru un sistem de management
integrat calitate-mediu,
2. Interpretarea corectă a cerinţelor pentru un sistem de
management integrat,
3.Dobândirea cunoștinţelor necesare pentru realizarea
tranziţiei.
Structura cadru a cursului a fost:
 Introducere,
 Partea I – Generalităţi, Istoric, Noutăţi ediţia 2015,

Partea II - Analiza de text a standardului SR EN ISO
9001:2015,

Partea III - Analiza de text a standardului SR EN ISO
14001:2015.

La această serie de curs au participat 11 reprezentanţi ai
firmelor: ADISS SA, AMI SA, PRINTMASTERS SRL, TABITA TOUR SRL,
TAPARO SA, WEIDMULLER SRL și CCI MARAMUREȘ. Toate firmele
participante sunt certificate pe cele două sisteme de management
și a fost interesant schimbul de experienţă, discuţiile dintre
participanţi despre cum sunt implementate sistemele în cadrul
firmelor.
Dacă sunt și alte firme interesate de acest tip de cursuri, detaliile
sunt prezentate pe site, www.ccimm.ro și sunt invitate să
completeze și să transmită Talonul de înscriere aferent. În aceste
domenii, CCI Maramureș organizează și cursuri de Auditor intern
sisteme de management al calităţii și sisteme de management
de mediu. Informaţii suplimentare la sediul CCI Maramureș, bd.
Unirii nr. 16, parter, cam. 6, tel. 0262-221510, 0362-405303, fax
0262-225794, e-mail cci_mm@ccimm.ro, www.ccimm.ro, persoană
de contact Mihail MĂRĂȘESCU 0770-842678.
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Al doilea apel pentru propuneri de proiecte Programul de Cooperare Teritorială ENI
Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020
Biroul Primului Ministru din Ungaria, în calitate de
Autoritate Comună de Management a programului, în
colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice și Fondurilor Europene din România,
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din Slovacia și
Ministerul Dezvoltării Economice și Comerţului din Ucraina
(în calitate de Autorităţi Naţionale) au lansat cel de al doilea
apel pentru propuneri de proiecte, în data de 17 mai 2017,
la nivelul Programului de Cooperare Transfrontalieră ENI
Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020.
Alocarea indicativă pentru acest apel este de 22 milioane
euro (alocare comunitară) și are în vedere toate obiectivele
și priorităţile programului:
Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și
conservarea patrimoniului istoric
 Promovarea culturii și istoriei locale cu accentuarea
funcţiei de turism
Obiectivul tematic 6: Protecţia mediului, adaptarea
la schimbările climatice și atenuarea impactului acestora
 Utilizarea sustenabilă a mediului în zona
transfrontalieră - conservarea resurselor naturale, acţiuni
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și poluare
a râurilor
Obiectivul tematic 7: Îmbunătăţirea accesibilităţii
regiunilor, dezvoltarea reţelelor și sistemelor de
transport și comunicare sustenabile și rezistente la
fenomenele climatice
 Prioritatea 1: Dezvoltarea infrastructurii de transport
în vederea îmbunătăţirii mobilităţii persoanelor și bunurilor
 Prioritatea 2: Dezvoltarea infrastructurii pentru
tehnologiile de informare și comunicare și a schimbului de
informaţii
Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul
siguranţei și securităţii

BREVIAR
JURIDIC

• Lege nr
nr.. 83 din 27 Aprilie 2017 pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru
Mediul de Afaceri, Comerţ și Antreprenoriat a
Programului de susţinere a internaţionalizării
operatorilor economici români, cu finanţare de la
bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020. (MO
nr
nr.. 0313 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 625 din 03 Mai 2017 pentru
stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de
masă pentru semestrul I al anului 2017. (MO nr
nr..
0316 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 626 din 03 Mai 2017 privind
stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă
sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al
anului 2017. (MO nr
nr.. 0316 din 2017)
• HG nr
nr.. 284 din 27 Aprilie 2017 pentru
modificarea și completarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

 Prioritatea 1: Sprijinirea activităţilor comune pentru
prevenirea dezastrelor naturale și antropice precum și
acţiuni comune în situaţiile de urgenţă
 Prioritatea 2: Sprijinirea dezvoltării în domeniul
sănătăţii.
Apelul este deschis pentru proiecte de infrastructură,
proiecte soft cu componentă de infrastructură sau proiecte
soft.
Termenul limită pentru depunerea propunerilor de
proiecte, la Secretariatul Tehnic Comun al programului din
Budapesta este 15 septembrie 2017, ora 14.00 CET.
Depunerea se va realiza online, într-o singură rundă.
Vă rugăm să consideraţi că doar aplicaţiile depuse online
vor fi acceptate pentru evaluare.
Detalii suplimentare referitoare la program, aria eligibilă
și la pachetul aplicantului sunt disponibile la următoarele
link-uri:
https://huskroua-cbc.eu/calls/2nd-call-for-proposals
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/7572/-4172
Informaţii suplimentare pot fi obţinute și de la Autoritatea
Naţională din România. Persoana de contact este dl. Robert
Costeţchi, consilier, Serviciul Autorităţi Naţionale pentru
Programe Europene (date de contact: telefon 0372 111
318, email robert.costetchi@mdrap.ro)
Vă supunem atenţiei faptul că, în același timp, se află în
desfășurare apelul pentru Proiecte Mari de Infrastructură,
cu termen limită pentru depunere 15 noiembrie 2017.
Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei
Publice și Fondurilor Europene - Direcţia Generală
Cooperare Teritorială - Serviciul Autorităţi Naţionale pentru
Programe Europene - Europeană

Acte normative publicate
în Monitorul Oficial
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016. (MO
nr.. 0319 din 2017)
nr
• Ordin nr
nr.. 1024 din 28 Martie 2017 privind
modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul președintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 560/
2016 pentru aprobarea Procedurii de administrare
și monitorizare a contribuabililor mijlocii și pentru
modificarea unor prevederi referitoare la activitatea
de administrare a contribuabililor mijlocii. (MO nr
nr..
0321 din 2017)
• Lege nr
nr.. 93 din 05 Mai 2017 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2016
pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a
sistemului de gestionare a fondurilor structurale și
de investiţii europene. (MO nr
nr.. 0327 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 215 din 20 Martie 2017 privind
aprobarea tarifului pentru prestarea unor servicii de
către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre
preţioase și Proces Kimberley din cadrul Autorităţii

Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea
persoanelor fizice și juridice interesate. (MO nr
nr.. 0332
din 2017)
• HG nr
nr.. 291 din 05 Mai 2017 pentru
completarea art. 134 din Normele de aplicare a
prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 257/2011. (MO nr
nr.. 0334 din 2017)
• Lege nr
nr.. 97 din 05 Mai 2017 pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2017
privind modificarea și completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea
schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în
perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2
din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole și
alte forme de asociere în agricultură. (MO nr
nr.. 0334
din 2017)
• Ordin nr
nr.. 459 din 24 Aprilie 2017 pentru
aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea,
schimbarea, înnoirea și retragerea cardurilor de
tahograf. (MO nr
nr.. 0337 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 477 din 02 Mai 2017 pentru
modificarea Regulamentului de organizare și
Continuare în pag. a 9-a
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funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină și
soluţionare a contestaţiilor, aprobat prin Ordinul
ministrului transporturilor nr. 655/2016. (MO nr
nr..
0338 din 2017)
nr.. 34 din 05 Mai 2017
• Ordonanţă de urgenţă nr
privind gestionarea financiară a fondurilor externe
nerambursabile aferente Mecanismului financiar
Spaţiul Economic European 2014-2021 și
Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. (MO
nr
nr.. 0341 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 1382 din 27 Aprilie 2017 privind
modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/
2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare
fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligaţii
fiscale care formează vectorul fiscal. (MO nr
nr.. 0342
din 2017)
• Ordin nr
nr.. 1381 din 27 Aprilie 2017 privind
modificarea Ordinului președintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016
pentru aprobarea modelului și conţinutului unor
formulare de înregistrare/ anulare a înregistrării în
scopuri de taxă pe valoarea adăugată. (MO nr
nr.. 0342
din 2017)
• HG nr
nr.. 285 din 27 Aprilie 2017 pentru
aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului
finanţelor publice locale. (MO nr
nr.. 0342 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 2822 din 27 Aprilie 2017 pentru
aprobarea Programului naţional privind creșterea
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu
finanţare în anul 2017. (MO nr
nr.. 0343 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 44 din 14 Aprilie 2017 pentru
aprobarea Normei sanitare veterinare privind
procedura de autorizare/înregistrare sanitarveterinară a unităţilor ce desfășoară activităţi în
domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de
transport al hranei pentru animale și pentru
modificarea anexei nr. 6 la Ordinul președintelui
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare și pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea
tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și
pentru siguranţa alimentelor. (MO nr
nr.. 0347 din 2017)
• Protocol de modificare a Convenţiei dintre
România și Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei
impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la
impozitele pe venit și pe capital, semnată la București
la 6 iunie 1996. (MO nr
nr.. 0348 din 2017)
• HG nr
nr.. 305 din 05 Mai 2017 privind stabilirea
unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului
(UE) 2016/425 al Parlamentului European și al
Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele
individuale de protecţie și de abrogare a Directivei
89/686/CEE a Consiliului. (MO nr
nr.. 0351 din 2017)
opulară
• Acord între România și Republica PPopulară
Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire
la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale
(MO nr
și a evitării plăţii impozitelor.(MO
nr.. 0351 din 2017)

• Contract Contract-cadru de finanţare între
(MO nr
România și Banca Europeană de Investiţii.(MO
nr..
0361 din 2017)
• Normă nr
nr.. 15 din 16 Mai 2017 privind
metodologia de calcul de către Autoritatea de
Supraveghere Financiară al tarifelor de referinţă
pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă
auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente
de vehicule și de tramvaie. (MO nr
nr.. 0365 din 2017)
• Normă nr
nr.. 16 din 16 Mai 2017 pentru
modificarea și completarea Normei Autorităţii de
Supraveghere Financiară nr. 39/2016 privind
asigurările auto din România. (MO nr
nr.. 0367 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 660 din 03 Mai 2017 privind
aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace
electronice de transmitere la distanţă între Ministerul
Finanţelor Publice/organul fiscal central și persoanele
fizice, persoanele juridice și alte entităţi fără
personalitate juridică. (MO nr
nr.. 0368 din 2017)
• Acord (Cel de-al doilea împrumut pentru
politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor
publice și creșterea economică) între România și Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie și Dezvoltare.
(MO nr
nr.. 0369 din 2017)
• Lege nr
nr.. 47 din 07 Iulie 1994 privind serviciile
din subordinea Președintelui României (republicare).
(MO nr
nr.. 0372 din 2017)
• L ege nr
nr.. 105 din 18 Mai 2017 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional
(MO nr
desfășurate de zilieri.(MO
nr.. 0376 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 757 din 18 Mai 2017 pentru
aprobarea modelului și conţinutului formularului
„Decizie de impunere privind suma reprezentând
contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate“.
(MO nr
nr.. 0377 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 739 din 11 Mai 2017 privind
aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor
economici care nu se supun autorizării de mediu
conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind
regimul deșeurilor. (MO nr
nr.. 0377 din 2017)
• HG nr
nr.. 333 din 18 Mai 2017 privind
stabilirea zilei de 2 iunie 2017 ca zi liberă. (MO nr
nr..
0377 din 2017)
• Lege nr
nr.. 106 din 18 Mai 2017 privind unele
măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul
României a drepturilor conferite în contextul liberei
circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene.
(MO nr
nr.. 0381 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 691 din 12 Mai 2017 privind
stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la
distanţă a actelor de executare și a procedurii de
comunicare a acestora. (MO nr
nr.. 0383 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 5905 din 29 Noiembrie 2016
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/
2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor
obţinute la examene cu recunoaștere internaţională
pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi
străine și la examene cu recunoaștere europeană
pentru certificarea competenţelor digitale cu probele
de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă
de circulaţie internaţională studiată pe parcursul
învăţământului liceal, respectiv de evaluare a
competenţelor digitale, din cadrul examenului de
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bacalaureat. (MO nr
nr.. 0384 din 2017)
• Lege nr
nr.. 112 din 19 Mai 2017 privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi
întreprinderi mici și mijlocii. (MO nr
nr.. 0388 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 513 din 16 Mai 2017 privind
aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare
sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale 2, 3,
4, 5 și 6 din unitatea administrativ-teritorială Giulești
din judeţul Maramureș. (MO nr
nr.. 0392 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 155 din 18 Mai 2017 pentru
aprobarea prelungirii perioadei de referinţă aferente
ultimului an al angajamentelor derulate în cadrul
măsurii 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor,
precum și pentru modificarea și completarea
Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale
nr. 826/2016 pentru aprobarea modelului cererilor
de plată, precum și a modelului formularelor de
accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor
încheiate în cadrul măsurii 215 - Plăţi în favoarea
bunăstării animalelor - pachetul a) porcine și pachetul
b) păsări. (MO nr
nr.. 0394 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 709 din 16 Mai 2017 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind
mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor
acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativteritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea
unor măsuri fiscal-bugetare, precum și modul de
reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor
publice. (MO nr
nr.. 0396 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 1517 din 11 Mai 2017 pentru
aprobarea Procedurii de evaluare și valorificare, în
regim de urgenţă, a bunurilor perisabile sau supuse
degradării, precum și pentru aprobarea modelelor
unor formulare. (MO nr
nr.. 0398 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 1546 din 17 Mai 2017 pentru
aprobarea modelului și conţinutului formularului
(014) „Notificare privind modificarea anului fiscal“.
(MO nr
nr.. 0401 din 2017)
nr.. 115 din 24 Mai 2017 pentru aprobarea
• Lege nr
Ordonanţei 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.. 0403 din 2017)
• Lege nr
nr.. 116 din 26 Mai 2017 privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea
și completarea unor acte normative în domeniul
străinilor. (MO nr
nr.. 0403 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 769 din 24 Mai 2017 privind
abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice
nr. 2.389/2010 pentru aprobarea Procedurii de
valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor de
consum alimentar și a materiilor prime necesare
pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de
perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd
din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări
vii sau plante sau bunuri degradabile, în cazul aplicării
măsurilor asigurătorii și/sau executorii prevăzute de
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală. (MO nr
nr.. 0410 din 2017)
• HG nr
nr.. 337 din 18 Mai 2017 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind detașarea salariaţilor
în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe
teritoriul României. (MO nr
nr.. 0411 din 2017)
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C.C.I. Maramureș - Busola dumneavoastră în afaceri !

CERERE - OFERTĂ

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

(Când solicitaţi informaţiile faceţi trimitere la numărul de referinţă din paranteza cererii/ofertei)

•

Din străinătate
Cereri

Bulgaria
 Firma solicită sulfat și trisulfat amoniu - 400-1000 tone lunar
(Saci 1000kg granule pentru producţie îngrășăminte lichide) (6007)

Licitaţii
Bulgaria
 Firmă organizează licita ie Piese și accesorii pentru vehicule
și motoare. Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor
de participare 30/06/2017, ora locală: 16.30 (în limba bulgară)
(6008)

Din iulie, toate firmele și PFA vor trebui să își preschimbe
actele de înregistrare la Registrul Comerţului
Din 7 iulie 2017, firmele și persoanele fizice autorizate (PFA)
vor fi identificate în Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
(ONRC) printr-un nou cod de înregistrare, unic la nivel european.
Practic, un astfel de cod va fi acordat entităţilor suplimentar
faţă de identificatoarele deja existente pe plan naţional, respectiv
numărul de ordine din Registrul Comerţului și codul unic de
înregistrare fiscală (CUI). Iar cum noile prevederi vor trebui
reflectate în actele de înregistrare ale firmelor și PFA-urilor,
antreprenorii vor fi obligaţi să solicite, din iulie, preschimbarea
certificatelor de înregistrare la ONRC.
Din 7 iulie 2017, atât firmele, cât și entităţile fără
personalitate juridică din România vor avea și un identificator
unic la nivel european (EUID), care va permite practic
contribuabililor să fie identificaţi în sistemul de interconectare
a registrelor comerţului din statele membre ale Uniunii Europene
(UE), din care va face parte și ONRC.
Asemenea prevederi sunt incluse în Legea nr. 152/2015
pentru modificarea și completarea unor acte normative în
domeniul înregistrării în registrul comerţului, publicată în iulie
2015 în Monitorul Oficial .
Concret, noul cod de identificare va fi atribuit contribuabililor
înregistrati la ONRC, pe lângă identificatoarele deja existente,
pe care entităţile le au acum, respectiv numărul de ordine din
Registrul Comertului și CUI-ul atribuit de Ministerul Finanţelor
Publice.
Astfel, din 7 iulie 2017, noul cod va fi acordat automat la
înmatriculare/ înregistrare solicitanţilor, fie că vorbim de
persoane juridice (firme), fie de entităţi fără personalitate
juridică, organizate sub formă de PFA, întreprinderi individuale
(II) sau familiale (IF).
“Începând cu data de 7 iulie 2017, la înmatriculare/
înregistrare, solicitanţilor li se eliberează certificatul de
înregistrare, conţinând numărul de ordine din registrul
comerţului și codul unic de înregistrare fiscală atribuit de
Ministerul Finanţelor Publice, precum și identificatorul unic
la nivel european (EUID), alocat în sistemul informatic integrat
al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului”, scrie într-un
răspuns formulat redacţiei avocatnet.ro de către Biroul de
comunicare al ONRC.
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Potrivit informaţiilor transmise de ONRC, profesioniștii vor
putea solicita preschimbarea certificatului de înregistrare
cu noul certificat de înregistrare, care va conţine și
identificatorul unic la nivel european.
Mai multe informaţii despre formalităţile pe care vor fi nevoite
să le îndeplinească firmele, PFA/ II/ IF înregistrate anterior datei
de 7 iulie 2017 se vor regăsi într-un ordin al Ministerului Justiţiei
(MJ), document prin care va fi aprobată efectiv structura EUID.
Ce va cuprinde noul cod de identificare
Potrivit Legii nr. 152/2015, codul EUID, care se va
implementa din 7 iulie 2017, va include:
• elementul de identificare al României;
• elementul de identificare al registrului naţional în UE;
• numărul persoanei din Registrul Comerţului.
În plus, dacă va fi necesar, pentru a evita erorile de identificare,
codul unic de înregistrare la nivel european va conţine și alte
elemente, care nu sunt însă detaliate în actul normativ citat,
dar care se vor regăsi, cel mai probabil, în viitorul ordin al
ministrului justiţiei.
Documentul apărut cu aproape doi ani în urmă în Monitor
mai stabilește că EUID va fi trecut pe certificatul de înregistrare
la Registrul Comerţului, documentul pe care orice firma sau
persoană fizică îl primește la înfiinţare. Așa cum am explicat și
anterior, documentul conţine actualmente numai numărul de
ordine din registrul comerţului și CUI-ul atribuit de Finanţe.
În final, vă reamintim că odată cu aplicarea noilor prevederi,
oricine va putea obţine gratuit, online, informaţii despre orice
firmă de pe teritoriul UE. Astfel, pe pagina de internet a ONRC
și pe portalul de servicii online al acestuia vor fi disponibile, în
mod gratuit, informaţii referitoare la profesioniștii din toate
ţările membre ale UE, înregistraţi în registrul comerţului.
Important! În altă ordine de idei, din ianuarie 2017 și până
în ianuarie 2019, PFA-urile care au în prezent mai mult de
cinci coduri CAEN sunt obligate să își modifice actele de
înregistrare la Registrul Comerţului, după această perioadă
riscând să fie radiate din oficiu.
Sursa: www. avocatnet.ro
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