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Corporaţia
GHEORGHE MARCAȘ
președintele C.C.I. Maramureș
Acum câteva cuvinte despre corporatist
și corporaţie.
Corporaţia este un sistem de
organizare comercială. O corporaţie este
o persoană juridică, căreia statul îi conferă
autoritatea legală de a acţiona ca un tot,
ce poate încheia contracte și poate avea
bunuri în proprietate. Ea este separată și
distinctă faţă de proprietarii (acţionari)
sau managerii săi.
Caracteristicile corporaţiei sunt:
dreptul de a emite acţiuni; dreptul de a
emite obligaţiuni (bonds); capacitatea de
a transfera aceste drepturi de
proprietate; responsabilitatea limitată a
acţionarilor săi.
Cu siguranţă, oricine a petrecut chiar și
o perioadă scurtă de timp într-o astfel de
organizaţie ar avea cel puţin o poveste
interesantă de zis. O să încercăm să
găsim câteva caracteristici generale,
comune oricărei organizaţii de tip
corporatist.
Orice corporaţie are regulile ei, în
general foarte multe, reguli ce sunt făcute
cunoscute angajatului încă din momentul
recrutării. Există un program fix pe care
toata lumea trebuie să îl respecte și în unele
companii există un sistem de beneficii și
penalizări în funcţie de timpul pe care
angajatul îl petrece la job. Pentru cei care
nu pot respecta un program fix, un astfel
de job va fi cu adevărat o povară.
Însă este posibil ca momentul în care
decizi să pornești pe cont propriu să
coincidă cu începutul unor perioade lungi
de muncă zi și noapte, fără weekend-uri
libere sau vacanţe.
Responsabilităţile, deși există, nu te
apasă așa de tare cum te-ar stresa în
cazul în care ai avea propria afacere și ai
fi nevoit să îţi asumi toate urmările deciziilor
tale. Într-o corporaţie mare, dacă nu știi
cum să rezolvi o problemă, dacă eșuează
Continuare în pag. a 2-a

Consilierul juridic al Camerei de
Comerţ și Industrie Maramureș, Hotea
Tivadar Sandra, a participat la conferinţa
internaţională dedicată arbitrajului
comercial internaţional și noilor tendinţe
în domeniu: „Arbitrii: Independenţă și
imparţialitate – Aspecte procedurale”,
eveniment ce a avut loc la București, în
data de 21 iunie 2017.
Comitetul Naţional ICC România, alături
de Camera de Comerţ și Industrie a
României (CCIR) și Curtea Internaţională

de Arbitraj a ICC, a organizat în data de
21 iunie, la sediul CCIR Business Center,
conferinţa internaţională dedicată
arbitrajului comercial internaţional și
noilor tendinţe în domeniu: „Arbitrii:
Independenţă și imparţialitate - Aspecte
procedurale”.
Pornind de la dispoziţiile noilor Coduri
Civil și de Procedură Civilă, dar ţinând cont
și de reglementările principalelor instituţii
de arbitraj din Uniunea Europeană și de
cele ale regulamentului de arbitraj al
Comisiei Naţiunilor Unite
pentru Dreptul Comercial
Internaţional (CNUDCI),
Curtea
de
Arbitraj
Comercial Internaţional de
pe lângă Camera de Comerţ
și Industrie a României
(CCIR) a lansat recent, în
dezbatere publică, noul
Proiect de Reguli de
procedură arbitrală. Acesta
își propune reconfigurarea
arbitrajului comercial din
Continuare în pag. a 5-a
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Conferinţa ”Noul Proiect de Reguli de
procedură arbitrală”
Consilierul juridic al Camerei de
Comerţ și Industrie Maramureș, Hotea
Tivadar Sandra, a participat la Conferinţa
”Noul Proiect de Reguli de procedură
arbitrală”, organizată la București, în data
de 22 iunie 2017, de Curtea de Arbitraj
Comercial Internaţional de pe lângă
Camera de Comerţ și Industrie a României
(CCIR).
Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional
de pe lângă Camera de Comerţ și Industrie
a României (CCIR) a lansat recent, în
dezbatere publică, noul proiect de reguli
de procedură arbitrală, având ca obiectiv
principal reconfigurarea arbitrajului
comercial din România, armonizat cu
nevoile mediului de afaceri, al specialiștilor
din domeniul juridic și în conformitate cu
cele mai bune practici europene și
internaţionale în materie.
Ștefan Deaconu, președintele Curţii

Internaţionale de Arbitraj Comercial de pe
lângă CCIR, subliniază că: „România are
nevoie de repere importante și de expertiza
ţărilor cu sisteme solide de arbitraj
comercial, acesta rămânând o modalitate
alternativă de rezolvare a litigiilor
comerciale pentru că presupune rapiditate,
eficienţă și reprezintă o importantă ancoră
pentru mediul economic”.
Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional
de pe lângă Camera de Comerţ și Industrie
a României a elaborat un Proiect de noi
Reguli de procedură arbitrală cu intenţia
de a îmbunătăţi funcţionarea arbitrajului
comercial din România și care să fie în
acord cu așteptările mediului de afaceri,
ale celui juridic și cu cele mai bune practici
europene și internaţionale în materie.
În procesul de redactare a Proiectului de
Continuare în pag. a 5-a
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un proiect sau nu iţi termini un task, ai suportul
întregii echipe sau cel puţin așa ar trebui să se
întâmple.
O corporaţie este împărţită în
departamente specializate, fapt ce ușurează
atât munca, cât și comunicarea în rândul
echipelor și facilitează un circuit al informaţiilor.
Și dacă tot am amintit de comunicare, acesta
poate fi un subiect sensibil și probabil punctul
cel mai slab al acestui tip de organizaţii.
Oamenii în mare parte nu se cunosc între ei și
de regulă interacţiunea se produce doar între
membrii unei echipe.
Deși riguroasă și plină de reguli, o
companie de mari dimensiuni oferă mult mai
multă stabilitate decât oricare alta.
Angajatorul se obligă, în marea majoritate a
cazurilor, să ofere confort, asistenţă și
siguranţă angajatului său.
Există și pachete de beneficii de care
angajaţii pot avea parte, începând cu
bonusuri și terminând cu traininguri, cursuri și
certificări pe care compania le oferă
angajaţilor, în funcţie de performanţa sau de
poziţia pe care o ocupă.
În mare parte nu se poate face o distincţie
clară între avantaje și dezavantaje, pentru că
depinde de modul de percepţie al fiecăruia și
de așteptări.
Daca ești pregătit să respecţi un program
strict, sa nu fii deranjat că pauza de masă se
ia la ore fixe, uneori să îţi planifici viaţa
personală în funcţie de treaba pe care o ai la
job, dacă ai răbdare și suficientă motivare
pentru a promova și ești în același timp o
persoană organizată, riguroasă și eficientă
atunci viaţa in marile clădiri de sticlă ţi se
potrivește și s-ar putea chiar să îţi placă.
Mitul cel mai des întâlnit legat de demararea
unei afaceri de succes, este că trebuie să vii cu
o idee nouă, cu ceva ce numai există pe piaţă,
lucru care de cele mai multe ori nu este valabil.
Conform statisticilor în S.U.A. 8 din10 produse
noi lansate anual pe piaţă eșuează! Cele mai
de succes iniţiative antreprenoriale sunt cele
care aduc ceva nou, oferă ceva în plus unui
produs sau serviciu existent și la un preţ
competitiv, respectiv raportul dintre preţ și
utilitate/folosinţă.
Datorită flexibilităţii mult mai mari și a
ușurinţei de a lua deciziile faţă de o companie
mare cu tradiţie, cei mai mulţi antreprenori de
succes au inovat plecând de la produse/
servicii deja existente în portofoliul acestora.
O corporaţie, ca formă de organizare, are
avantajele și dezavantajele ei.
Avantajele se manifestă în companie prin:
separarea faţă de proprietarii săi care îi
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conferă corporaţiei trei avantaje majore, în
comparaţie cu parteneriatul în afaceri:
- corporaţia are o viaţă nelimitată, adică
poate continua să existe și după ce primii
proprietari sau manageri nu mai sunt în viaţă;
- proprietatea poate fi divizată în părţi de
capital social, care poartă numele de acţiuni
și care au posibilitatea de transfer mult mai
mare decât părţile sociale într-un parteneriat;
- corporaţia este prevăzută cu răspundere
limitată. În timp ce un investitor într-un
parteneriat este supus unei răspunderi
nelimitate, putând, în caz de faliment, să
plătească toate datoriile firmei, în cazul în care
ceilalţi parteneri nu sunt solvabili, într-o
corporaţie care dă faliment, răspunderea
acestei persoane este limitată la suma pe care
aceasta a investit-o în afacere.
Dezavantajele se manifestă prin:
- aplicarea taxării duble. Veniturile
corporaţiei sunt taxate separat de cele ale
persoanelor investitoare.
- lipsa confidenţialităţii. Corporaţiile nu-și pot
ţine în secret operaţiile făcute, astfel încât
concurenţii pot studia evoluţia unei corporaţii
și să o „lovească” în punctele ei vulnerabile.
- implicarea puterii supreme. Orice
corporaţie este reglementată de Executiv.
Corporaţia trebuie să suporte toate
standardele legii, astfel încât spaţiul ei de
activitate este limitat.
Guvernare corporativă este definită ca
sistemul prin care o companie este condusă și
controlată. O dată cu trecerea timpului,
guvernarea corporatistă a fost definită prin
completările funcţiilor pe care le îndeplinește
în viaţa economică și de afaceri a unui stat,
după cum urmează:
- Guvernare corporativă specifică distribuţia
drepturilor și responsabilităţilor dintre
diferitele categorii de persoane implicate în
companie cum ar fi: consiliul de administraţie,
directorii, acţionarii și alte categorii, și stabilește
regulile și procedeele de luare a deciziilor
privind activitatea unei companii.
- Guvernare corporativă este un set de reguli
conform cărora firmele sunt conduse și
controlate și este rezultatul unor norme, tradiţii
și modele comportamentale dezvoltate de
fiecare sistem legislativ.
- Guvernare corporativă este ramura
economiei care studiază modul în care
companiile pot deveni mai eficiente prin
folosirea unor structuri instituţionale cum ar fi
actele constitutive, organigramele și cadrul
legislativ. Această ramură se limitează în cele
mai multe cazuri la studii privind modul în care
deţinătorii de acţiuni pot să asigure și să
motiveze directorii companiilor astfel încât să
primească beneficiile așteptate de pe urma
investiţiilor lor
Fundaţiile corporatiste de azi sunt una
dintre formele cele mai dinamice de cultură

și civilizaţie. Create de companii, finanţate
complet sau parţial de mediul privat de
afaceri, ele sprijină sau desfășoară
programe sociale, civice, de sănătate,
educaţionale sau culturale, acţionând la nivel
local sau global. Ele reprezintă un instrument
eficient și persuasiv de management al
mărcii, funcţionând ca un „purtător de cuvânt”
al companiilor în relaţiile cu publicul. În egală
măsură, ele sunt o expresie a civismului
corporatist, o modalitate de exprimare
socială a companiilor. Unele integrează un
set de valori morale, sociale sau chiar
religioase în practicile cotidiene și în strategiile
de afaceri.
Fundaţiile corporatiste sunt un fel de receptor
prin care companiile percep așteptările
comunităţilor, o interfaţă care mijlocește
relaţiile dintre interesele de marketing ale
firmelor și cerinţele comunităţilor. Acestea
generează prestigiu pentru companii și
încredere în marcă. Ele identifică și acoperă
nevoi sociale pe care statul administrator nu le
sesizează ori nu le poate satisface. Prin
acţiunile întreprinse de către fundaţiile lor,
companiile își creează un context social
favorabil în interiorul comunităţilor în care
operează, modificând proximităţile sociale
prin noi valori și forme de cultură.
O fundaţie corporatistă este înfiinţată de o
companie, și „deţine acţiuni ce îi conferă mai
mult de 50% din drepturile de vot în Adunarea
Generală a acţionarilor, iar aceste acţiuni
reprezintă mai mult de 50% din totalul activelor
fundaţiei. În general, aceste fundaţii
corporatiste apar în cadrul corporaţiilor care
au strategii și programe de durată în timp
destinate susţinerii dezvoltării comunităţii.
Companiile își stabilesc propriile fundaţii, care
au ca scop să ofere granturi unor programe
de dezvoltare comunitare ce se încadrează în
strategia companiei și în politica statală.
Specialiști în analiză corporatistă spun că
profitabilitatea companiilor de stat ţine mai
mult de modul în care guvernanţa
corporatistă reușește să se impună în actul de
conducere al respectivelor companii decât de
afacerea în sine, care de multe ori beneficiază
de poziţia de monopol sau semimonopol pe
care respectivele companii o deţin în piaţă. Ca
atare, privatizare și management privat sunt
ingrediente care cu siguranţă ar majora ratele
de profitabilitate pentru toate aceste
companii.
De aceea listarea la Bursă a unor pachete
de acţiuni ale unor companii de stat va
îmbunătăţi transparenţa și încrederea
generală în piaţa de capital și economia
românească. Managementul privat ar
putea, la rândul său, să deblocheze
Continuare în pag. a 3-a
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potenţialul unora dintre companii și să le
sporească, în cele din urmă, valoarea. Efectul
de antrenare a unei atitudini mai optimiste a
investitorilor ar fi, de asemenea, favorabil
economiei.
Astfel, cel mai probabil, topul se va păstra
în forma actuală pe termen scurt. Companiile
care domină piaţa au poziţii solide, iar cele
care ar avea șanse să se apropie mai au
nevoie de câţiva ani de creștere puternică
pentru a intra pe radarul topului. În privinţa
noilor sectoare, unele firme integral românești
din domeniul distribuţiei de medicamente au,
probabil, cele mai bune șanse de a se
dezvolta, inclusiv prin parteneriate și/sau
fuziuni. De asemenea, segmentul IT, pe partea
concept, execuţie și de distribuţie, ar putea fi
favorizat de dezvoltări consolidări locale cu
companii cu capital românesc. Să nu uităm nici
sectorul agro - industrial care ar putea să dea
o serie de firme românești care să acceadă în
topul corporatist.
Adesea, fundaţiile corporatiste preiau
programele de caritate ale companiilor lor, în
vreme ce departamente speciale dezvoltă în
paralel programe de responsabilitate
socială. De exemplu, proiectele educaţionale
dezvoltate de companie, Fundaţia Vodafone
susţine și programe caritabile pentru
comunităţile locale. Programele sunt selectate
în acord cu un set de reguli de finanţare,
conforme cu cerinţele și prevederile codului
fiscal.
Uneori, donaţiile caritabile făcute de
fundaţiile corporatiste provin direct din profitul
companiilor ori sunt incluse în bugetele
anumitor departamente și alteori, fundaţiile
corporatiste atrag finanţări de la alte firme,
fundaţii sau prin programe guvernamentale.
Adesea, aceste fundaţii se bazează pe
donaţii de la angajaţii sau clienţii ori
consumatorii companiilor și încurajează
voluntariatul în rândul angajaţilor ori al
membrilor comunităţilor.
În România există fundaţii corporatiste
active. Primele au fost create de companii
multinaţionale, în cea de-a doua jumătate a
anilor ’90.
Cu câteva excepţii, comparativ cu alte ţări,
România nu are fundaţii corporatiste
dezvoltate și capabile să aducă schimbări
majore în societate. Mai mult, unele fundaţiile
corporatiste românești declară cifre
surprinzătoare privind bugetele și numărul lor
de angajaţi.
Una din cele mai puternice fundaţii
corporatiste din România, din punct de vedere
al veniturilor pe care le rulează anual, este

Fundaţia Vodafone România, cea mai veche
fundaţie corporatistă din România. Înfiinţată
în 1998, organizaţia a înregistrat, în timp,
venituri totale de aproape zece milioane de lei
și un deficit de 2,8 milioane de lei Principalele
proiecte sprijinite de fundaţie se adresează
bătrânilor, persoanelor defavorizate sau
persoanelor cu dizabilităţi.
O altă companie puternică este și Fundaţia
pentru Copii Ronald McDonald, care
funcţionează de 10 ani. După 2000, tot mai
multe companii românești înfiinţează ori sunt
interesate să înfiinţeze astfel de organizaţii.
Organizate în mod diferit, acţionând în
domenii diverse, adesea mai prompt și mai
eficient decât instituţiile statului, fundaţiile
corporatiste sunt un semn, încă palid dar
existent, de prosperitate și maturitate a
mediului românesc de afaceri.
Există și alte fundaţii corporatiste puternice,
înfiinţate în prima decadă a anilor ’90, care își
asumă o anumită problemă socială
dezvoltând programe pe termen lung
îndreptate către o anumită problemă socială.
Dintre companiile cu venituri anuale de sute
de milioane de euro care au decis să
finanţeze o fundaţie proprie amintim Orange
România (Fundaţia Orange România),
Romtelecom (Fundaţia Romtelecom pentru
Români), Banca Transilvania (Fundaţia Clujul
are Suflet) sau Coca – Cola HBC România
(Fundaţia Oameni pentru Comunitate), la
care adăugăm Fundaţia Ronald McDonald
funcţionează la nivel global, în România fiind
înfiinţată în 1997, la doi ani de la venirea mărcii
McDonald’s în ţară. În cei zece ani de când
funcţionează, fundaţia a investit peste 2,5
milioane de euro, cu precădere în
programele dedicate copiilor.
Există și fundaţii mai mici, care concep
proiecte cu obiective bine delimitate, legate
direct de domeniul de activitate al companiilor
multinaţionale, ale căror acţiuni fac parte din
strategiile de dezvoltare ale companiilor
mamă. Există fundaţii corporatiste create de
oameni de afaceri sau de familii care deţin
companii.
În încheiere merită să amintim corporaţiile
americane cu afaceri în România, care
contribuie cu o parte importantă la PIB ţării:
ExxonMobil este prezent pe piaţa
românească din 1992, comercializând
produselor petroliere. Acum activează și pe
partea de explorare și producţie a petrolului,
în perimetrul Neptun din Marea Neagra,
unde a semnat un acord de explorare cu OMV
Petrom. Împreuna, cele doua companii au
găsit o acumulare de gaze estimată între 42 și
84 de miliarde de metri cubi. Lucrările sunt în
desfășurare.
Apple vinde în România peste 1.100 de
unităţi de tehnologie anual, atât prin propriile
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reprezentanţe și magazine (iStyle, Apple), cât
și prin intermediul retailerilor români precum
E-mag, Flanco, Altex etc. Iphone-ul și I-Pad-ul
sunt la mare căutare printre români,
reprezentând unele din gadgeturile în care
investește cel mai mult pe piaţa IT&C.
Berkshire Hathaway, deţine filiala
companiei Lubrizol Corporation (uleiuri și
lubrifianţi industriali).
Grupul american General Motors
controlează vânzările de vehicule, având o
subsidiară numită General Motors România,
care se ocupă de brand-urile de mașini
aferente grupului: Chevrolet, Opel, Cadillac,
Buick, Pontiac, GMC etc.
Gigantul auto Ford are o fabrică la Craiova,
dar brandul american este prezent și cu import
și o divizie de vânzări.
Conglomeratul industrial american General
Electric, unul dintre cele mai mari din lume, a
început să facă afaceri în România în 1984,
compania livrând turbogeneratoarele pentru
Unitatea 1 și, mai târziu, Unitatea 2 a centralei
nucleare de la Cernavodă. În 2002, grupul
american a intrat într-un parteneriat cu
compania românească Turbomecanica
pentru a produce la București componente de
avioane. Din 2007, Unison Engine
Components, fabrica din cartierul Militari care
produce camere de ardere pentru motoare
de aeronave, este deţinută integral de GE.
Amazon.com are un centru de dezvoltare
la Iași. Anumite produse pot fi achiziţionate din
România, dar majoritatea sunt livrate din
afara graniţei.
Walgreens Boots Alliance (retailer) deţine
distribuitorul de medicamente Farmexpert,
care a fost fondat de antreprenorul român
Eugen Banciu.
HP, unul dintre giganţii lumii IT&C, distribuie
și în România o gamă diversă de gadgeturi
produse de filialele companiei de peste
graniţă. HP este divizat în două părţi, HP Inc și
HP Enterprise, care au subsidiare și în
România.
P.S. Am parcurs și am luat la cunoștinţă în
cele două editoriale a formelor de organizare
a companiilor din economia de piaţă –
patronat, antreprenoriat și corporatist –,
fiecare formă cu bunele și relele lor în
contribuţia adusă la veniturile produsului intern
brut al unui stat sau regional, care aduc un
grad ridicat de civilizaţie în afacerile interne sau
externe.
În încheiere, ca o concluzie, Camerele de
Comerţ și Industrie, prin formele de pregătire
profesională trebuie să se îndrepte spre
formarea spiritului antreprenorial al
conducerilor IMM românești care vor aduce
un plus de valoare în actul conducerii
companiilor.
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM
”INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ȘI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ”
În perioada 29 mai – 20 iunie 2017, Camera de
Comerţ și Industrie Maramureș a organizat o nouă serie
de curs pentru ocupaţia “INSPECTOR ÎN DOMENIUL
SECURITĂŢII ȘI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ” (COD COR 325723).
Cursul a fost organizat la sediul CCI Maramureș, de luni
până joi, și a fost susţinut de către specialiști în domeniul
securităţii și sănătăţii în muncă, inspectori în cadrul corpului
de control al Inspectoratului Teritorial de Muncă
Maramureș.
La curs au participat un număr de 11 persoane, din
diverse domenii de activitate.
În următoarea perioadă va fi organizat examenul final al
cursului, în urma căruia absolvenţii vor primi certificate de

absolvire cu recunoaștere naţională și vor fi capabili: *Să
realizeze activităţi de prevenire și protecţie; *Să realizeze
semnalizări de securitate și/sau de sănătate la locurile de
muncă; *Să instruiască lucrătorii în domeniul securităţii
și sănătăţii în muncă; *Să informeze lucrătorii în domeniul
securităţii și sănătăţii în muncă; *Să stabilească mijloacele
materiale și tehnice necesare sănătăţii în muncă; *Să
prevină accidentele de muncă și a îmbolnăvirilor
profesionale; *Să participe la cercetarea evenimentelor
care produc incapacitate temporară de muncă; *Să verifice
respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii și
sănătăţii în muncă; *Să monitorizeze activităţile de
evacuare și intervenţie în situaţii de urgenţă.

Din iulie, toate persoanele juridice și entităţile fără
personalitate juridică, organizate sub forma de PFA, I.I. sau
I.F. vor fi identificate în registrul comerţului printr-un cod
unic de înregistrare la nivel european
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
î n 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
înregistraţi la ONRC, pe lângă
identificatoarele deja existente, pe
care entităţile le au acum, respectiv
numărul de ordine din Registrul
Comerţului 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).
Formatul EUID va include: ”cod
ţară”, ”id registru”, ”nr. de ordine în
registrul comerţului”, care se aloca în
sistemul informatic integrat al

Oficiului Naţional al Registrului
Comerţului la înmatricularea/
înregistrarea
în
registrul
comerţului.
Societăţile care se vor înregistra
după 7 iulie 2017 vor primi
automat la înmatriculare acest
cod, în timp ce societăţile care sau înfiinţat înainte de 7 iulie
2017, vor putea solicita
preschimbarea certificatului de
înregistrare cu noul certificat de
înregistrare, care va conţine și
identificatorul unic la nivel
european(EUID).
Informaţiile privind EUID și
statul membru în care este
înmatriculată firma vor fi afișate,
cu titlu gratuit, pe pagina de
internet a ONRC sau pe portalul
de servicii on-line. Totodată prin
sistemul de interconectare a
registrelor comerţului, registrul
central al comerţului va pune la
dispoziţia publicului documentele
și informaţiile referitoare la
operatorii economici înregistraţi în
registrul comerţului din România,
dar și în alte state membre.
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Conferinţa în dezbatere publică:
Arbitrii: Independenţă și imparţialitate - Aspecte procedurale
România, armonizat cu nevoile mediului de
afaceri, ale specialiștilor din domeniul
juridic și în conformitate cu cele mai bune
practici europene și internaţionale în
materie.
Președintele CCIR, dl. Mihai Daraban,
a subliniat importanţa arbitrajului – „ţinta
principală a Comitetului Naţional ICC
România”, menţionând și strategia CCIR de
promovare a arbitrajului ca formă
alternativă de soluţionare a litigiilor: „CCIR
încearcă să prezinte mediului de afaceri
arbitrajul ca mijloc transparent, elegant și
rapid de soluţionare a litigiilor, având
marele avantaj că părţile își pot alege de
bună voie și în cunoștinţă de cauză
judecătorul, pe care îl numim arbitru”.
Totodată, dl. Daraban și-a declarat totala
susţinere pentru Curtea de Arbitraj, care
„este condusă de un colegiu tânăr, format
din oameni dinamici, lideri în domeniu și
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

de soluţionare a litigiilor la Curtea de
Arbitraj, fapt care plasează Bucureștiul pe
o poziţie fruntașă în topul cazurilor de
arbitraj”.
Dna. Crenguţa Leaua, vicepreședinte
la Curtea Internatională de Arbitraj ICC
a prezentat dreptul român ca fiind o bună
platformă de promovare a acestei „căi de
înţelegere” a contractelor din perspectivă
românească: „Din statisticile ICC Paris
(2015-2016) reiese că dreptul român este
prezent în top 10 al drepturilor aplicabile
în arbitrajul ICC (…) asta înseamnă că
există o alegere din ce în ce mai mare a
dreptului român în litigiile internaţionale,
ceea ce duce la concluzia că avem un drept
modern, (…) că partenerii de afaceri ai
companiilor românești acceptă aplicarea
dreptului român în litigiile internaţionale,
iar asta se datorează faptului că partenerii
de afaceri acceptă dreptul român în
contractele lor”.

cu o reputaţie profesională extraordinară”,
a adăugat președintele CCIR.
Ștefan Deaconu, președintele Curţii
Internaţionale de Arbitraj Comercial de
pe
lângă
CCIR,
moderatorul
evenimentului, a declarat în deschidere că
„România are nevoie de repere importante
și de expertiza ţărilor cu sisteme solide de
arbitraj comercial, acesta rămânând o
modalitate alternativă de rezolvare a
litigiilor comerciale, pentru că presupune
rapiditate, eficienţă și reprezintă o
importantă ancoră pentru mediul
economic”.
Dna. Laetitia de Montalivet, Director
la Curtea Internaţională de Arbitraj ICC
pentru zona Europei, a declarat:
„România este o ţară foarte importantă
pentru Curtea Internaţională de Arbitraj ICC.
Conform celor mai recente statistici,
Bucureștiul a fost ales, într-un procent 3%
din toate cazurile la nivel global, ca locaţie

Urmare din pag. 1
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Conferinţa ”Noul Proiect de Reguli de procedură arbitrală”
Urmare din pag. 1

noi Reguli s-a urmărit
eficientizarea procedurii,
accelerarea acesteia și sporirea
calităţii procesului arbitral.
Principalele noutăţi aduse de
Proiect se referă la următoarele
aspecte:
a) sublinierea principiului
autonomiei procedurale a
părţilor și a arbitrilor. Va fi
posibilă adoptarea oricărei
proceduri se consideră potrivită
în raport de specificul cauzei,
chiar dacă aceasta este diferită faţă de procedura urmată de
instanţele judecătorești sau cea stabilită de regulile de procedură
arbitrală, câtă vreme nu se încalcă dreptul la apărare, ordinea de
drept și normele imperative ale legii;
b) introducerea unei delimitări clare între faza scrisă și cea
orală a procesului arbitral, cu accentuarea importanţei fazei
scrise;
c) îmbunătăţirea gestiunii cauzei de către tribunalul arbitral,
prin fixarea cerinţei de stabilire a unui calendar procedural complet
cu privire la acţiunile de îndeplinit în cauză;
d) stabilirea unei reglementări pentru arbitrajul multi-parte (una
dintre problemele cele mai dezbătute pe plan internaţional și dificil
de rezolvat din perspectiva respectării tuturor intereselor
implicate);
e) facilitarea administrării probelor, cu precădere în domeniul
probei cu martori și a celei cu expertiza, care în practica actuală
sunt de natură a pricinui mari întârzieri în dosar;
f) reglementarea unei proceduri simplificate, care va fi aplicabilă
în cauzele de valoare redusă (de până la 50.000 lei) și atunci
când părţile convin în acest sens;
g) introducerea instituţiei arbitrului de urgenţă, care va putea

adopta măsuri asigurătorii și
provizorii chiar înainte de
constituirea tribunalului arbitral;
h)responsabilizarea
suplimentară a membrilor
tribunalului arbitral prin
renunţarea la instituţia arbitrului
supleant și întărirea rolului de
administrare a procedurii deţinut
de supraarbitru;
i) încurajarea arbitrilor să
recurgă la tehnici de eficientizare
a procedurii arbitrale, enumerate
cu titlu exemplificativ într-o anexă
la reguli, în scopul reducerii
duratei procedurii și a costurilor asociate acesteia;
j) estomparea diferenţei de tratament dintre arbitrajul
internaţional și cel naţional, care, în condiţiile integrării României
în Uniunea Europeană și a existenţei spaţiului economic unic al
acesteia, a devenit în bună măsură superfluă.
La redactarea proiectului s-au avut în vedere, pe lângă dispoziţiile
legale aplicabile ale noilor Coduri: Civil și de Procedură Civilă,
atât reglementările principalelor instituţii de arbitraj din Uniunea
Europeană, cât și cele ale CNUDCI, precum și cele mai prestigioase
opinii doctrinare din România și din mediul arbitrajului
internaţional.
Prima versiune a proiectului de Reguli a fost supusă în perioada
noiembrie – decembrie 2016 unei dezbateri preliminare cu membrii
Colegiului Știinţific al Curţii de Arbitraj și cu arbitrii înscriși pe
lista Curţii. Observaţiile primite cu această ocazie au fost extrem
de valoroase și au fost avute în vedere la redactarea unei noi
versiuni de lucru a proiectului.
Această din urmă versiune vă este supusă dezbaterii publice în
vederea stabilirii formei finale a Regulilor, care se dorește să fie
adoptate în toamna anului 2017 și să intre în vigoare la 1 ianuarie
2018
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CENTRUL ZONAL DE INFORMARE ȘI VANZARE
în domeniul STANDARDIZĂRII - ASRO - MARAMUREȘ

Drumul spre competenţă începe cu procurarea STANDARDELOR!


Ce sunt standardele?

Standardele sunt documente care stabilesc reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatele
lor, în scopul optimizării acestora. De aceea standardele ne oferă o garanţie a faptului că produsele și serviciile se
potrivesc scopului lor propriu și că aceste produse și servicii sunt comparabile și compatibile între ele. Standardul
propune soluţii la problemele tehnice și comerciale, stabilind un compromis între dezvoltarea tehnologică și
contractele economice.


Cum pot sprijini standardele afacerea Dvs.?

Utilizarea standardelor poate sprijini afacerile persoanelor juridice (societăţi comerciale, PFA etc.) sau activitatea
instituţiilor și ONG-urilor prin:
• Îmbunătăţirea produselor și serviciilor oferite clienţilor;
• Creșterea competitivităţii, prin aplicarea unor metode comune de evaluare;
• Reducerea costurilor, prin utilizare de materiale și/sau metode, ce au fost deja experimentate și recunoscute;
• Realizarea compatibilităţii și interschimbabilităţii produselor și serviciilor;
• Creșterea posibilităţii de pătrundere pe piaţă mondială;
• Conformarea cu prevederile legale;
• Aplicarea standardelor este uneori cea mai rapidă metodă de creștere a performanţelor tehnice a produselor;
• Standardele sunt adevărate baze de date pentru activitatea de cercetare – inovare.


În ce fel sunt relaţionate standardele cu reglementările?

Aplicarea standardelor este voluntară, dar aplicarea lor devine obligatorie, când sunt cerinţe ale: Directivelor
europene (standarde armonizate - ex. Directiva Mașini, conţine referiri la peste 600 standarde europene a căror
aplicare conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale) sau Legislaţiei naţionale.


Care standarde sunt relevante pentru produsul sau serviciul Dvs.?

Se pornește de la o analiză a activităţii:
• Stabilirea cadrului legislativ (legi, reglementări, normative etc.);
• Stabilirea pentru ce sector al activităţii intenţionaţi aplicarea standardelor:
- Producţie (echipament de protecţie, organe de mașini);
- Proiectare (forma și dimensiuni, metode de încercare, materiale, securitate);
- Servicii.
• Analiza solicitărilor clienţilor (clauze contractuale etc.);
• Experienţa specialiștilor din cadrul organizaţiei;
• Proces de documentare (catalog standarde, documentaţie tehnică, orice alte informaţii referitoare la produse
și servicii similare).

•
•
•
•
•
•

Cum puteţi utiliza acele standarde?

În activitatea de proiectare (materiale, forme și dimensiuni etc.);
În activitatea de producţie;
La întocmirea procedurilor;
La elaborarea specificaţiilor tehnice, standardelor de produs (prin referiri la standarde naţionale);
La întocmirea documentaţiilor tehnice și/sau contractuale;
Ca documente ce stau la baza procesului de cercetare - inovare.

CCI Maramureș sprijină persoanele juridice, instituţiile, ONG-urile în obţinerea standardelor naţionale, europene
și internaţionale. Se pot pune la dispoziţie standarde (listate sau pe CD) sau liste de standarde pentru orice domeniu
de activitate (conform clasificării internaţionale), standarde privind sisteme de management (calitate - ISO 9001,
mediu - ISO 14001, sănătate și securitate ocupaţională - OHSAS 18001, energie - ISO 50001 etc.). Din aceste
liste pot fi comandate standardele care pot duce la optimizarea activităţilor și produselor.
Informaţii, relaţii suplimentare: CCI Maramureș, Baia Mare bd. Unirii nr.16 parter, cam.6, tel. 0262-221510, 0362405303, fax 0262-225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro. Persoană de contact: Mihail MĂRĂȘESCU - 0770-842678.
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MOTIVE PENTRU A DEVENI MEMBRU AL CAMEREI
DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ


Reprezentarea și susţinerea intereselor societăţilor
comerciale;



Apartenenţa la o organizaţie de prestigiu la nivel
internaţional făcând parte dintr-o reţea de peste 10.000
de camere de comerţ;



Reduceri substanţiale la toate produsele și serviciile oferite
de Cameră;



Acces rapid la consultanţă de afaceri și informaţii privind
Integrarea Europeană;



Stabilirea de contacte de afaceri în ţară și în străinătate;



Acces la evenimente de afaceri locale, naţionale și
internaţionale;



O garanţie a seriozităţii, competenţei și credibilităţii firmei
dvs.;



Pregătire și perfecţionare profesională în afaceri;



Facilităţi acordate pentru participarea la târguri și expoziţii
naţionale și internaţionale.
Informaţii, relaţii suplimentare la:
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
430232, Baia Mare, Bd. Unirii nr. 16, jud. Maramureș, România
Tel. 0262-221510, 0362-405303, 0728-233908, Fax: 0262-225794,
e-mail: cci_mm@ccimm.ro, www.ccimm.ro, www.proafaceri.ro
www.rurced.com, www.tradecarp.com, www.europe-job.eu, www.creative-sector.com

HERMES CONTACT

BREVIAR
JURIDIC

• HG nr
nr.. 374 din 25 Mai 2017 pentru
modificarea și completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și
stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, și
pentru modificarea și completarea Procedurilor
privind accesul la măsurile pentru stimularea
ocupării forţei de muncă, modalităţile de
finanţare și instrucţiunile de implementare a
acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 377/2002. (MO nr
nr.. 0414 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 768 din 24 Mai 2017 pentru
modificarea și completarea Ordinului
ministrului finanţelor publice nr. 2.873/2016
privind reglementarea procedurii de raportare a
unor indicatori economico-financiari de către
operatorii economici cu capital/patrimoniu
integral ori majoritar deţinut direct sau indirect
de autorităţile publice centrale ori locale. (MO
nr
nr.. 0415 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 164 din 18 Mai 2017 pentru
aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii
II.1 „Inovare“ din Programul operaţional pentru
pescuit și afaceri maritime 2014-2020. (MO nr
nr..
0415 din 2017)
• Lege nr
nr.. 125 din 30 Mai 2017 privind
modificarea și completarea Legii nr. 656/2002
pentru prevenirea și sancţionarea spălării banilor,
precum și pentru instituirea unor măsuri de
prevenire și combatere a finanţării terorismului.
(MO nr
nr.. 0415 din 2017)
• Lege nr
nr.. 128 din 31 Mai 2017 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 161/2003
privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice și în mediul de
afaceri, prevenirea și sancţionarea corupţiei. (MO
nr
nr.. 0421 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 167 din 22 Mai 2017 pentru
aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii
II.3 „Investiţii productive în acvacultură - eficienţa
resurselor, reducerea utilizării de apă și substanţe
chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea
la minimum a utilizării apei“ din Programul
operaţional pentru pescuit și afaceri maritime
(MO nr
2014-2020.(MO
nr.. 0422 din 2017)
• Ordonanţă de urgenţă nr
nr.. 39 din 31 Mai
2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile
de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie
de concurenţă, precum și pentru modificarea și
completarea Legii concurenţei nr. 21/1996. (MO
nr
nr.. 0422 din 2017)

Acte normative publicate
în Monitorul Oficial
• Ordin nr
nr.. 158 din 18 Mai 2017 pentru
aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii
II.7 „Creșterea potenţialului siturilor de
acvacultură“ din Programul operaţional pentru
pescuit și afaceri maritime 2014-2020. (MO nr
nr..
0425 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 666 din 24 Mai 2017 privind
modificarea Procedurii de implementare a
schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul
Programului pentru dezvoltarea abilităţilor
antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea
accesului acestora la finanţare - START,
aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului,
ministrul economiei, comerţului și relaţiilor cu
mediul de afaceri, nr. 838/2016. (MO nr
nr.. 0426
din 2017)
• Ordin nr
nr.. 665 din 24 Mai 2017 privind
modificarea Procedurii de implementare a
schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul
Programului pentru stimularea înfiinţării și
dezvoltării microîntreprinderilor de către
întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată
prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
economiei, comerţului și relaţiilor cu mediul de
afaceri, nr. 839/2016. (MO nr
nr.. 0426 din 2017)
nr.. 132 din 31 Mai 2017 privind
• Lege nr
asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto
pentru prejudicii produse terţilor prin accidente
de vehicule și tramvaie. (MO nr
nr.. 0431 din 2017)
nr.. 419 din 09 Iunie 2017
2017pentru
• HG nr
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei
persoanelor fizice. (MO nr
nr.. 0436 din 2017)
• Ordonanţă de urgenţă nr
nr.. 42 din 09 Iunie
2017 pentru modificarea și completarea Legii
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
(MO nr
nr.. 0438 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 168 din 22 Mai 2017 pentru
aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii
II.4 „Investiţii productive în acvacultură creșterea eficienţei energetice, energie
regenerabilă“ din Programul operaţional pentru
pescuit și afaceri maritime 2014-2020. (MO nr
nr..
0440 din 2017)
• Lege nr
nr.. 136 din 13 Iunie 2017 privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/
2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor
măsuri financiar-fiscale. (MO nr
nr.. 0440 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 223/IG din 17 Mai 2017 pentru
aprobarea Metodologiei privind emiterea avizului
în vederea autorizării furnizorilor de formare
profesională a adulţilor în ocupaţiile din domeniul
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reglementat de Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă. (MO nr
nr.. 0443 din 2017)
• Lege nr
nr.. 137 din 13 Iunie 2017 pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
precum și modificarea și completarea unor acte
normative. (MO nr
nr.. 0444 din 2017)
nr.. 601 din 31 Mai 2017
2017pentru
• Ordin nr
modificarea și completarea Normelor
metodologice privind modul de efectuare a
inspecţiilor și controlului asupra transporturilor
rutiere, a activităţilor conexe acestora, a
activităţii centrelor de pregătire și perfecţionare
a personalului de specialitate din domeniul
transporturilor rutiere, a activităţii școlilor de
conducători auto și a activităţii instructorilor
auto autorizaţi, aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor și infrastructurii nr. 995/2011.
(MO nr
nr.. 0455 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 364 din 05 Mai 2017
2017pentru
stabilirea condiţiilor aplicabile în vederea
autorizării operaţiunii de marcare a metalelor
preţioase cu marca de garanţie proprie în anul
(MO nr
2017.(MO
nr.. 0456 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 169 din 22 Mai 2017 pentru
aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii
II.5. litera a „Crearea de servicii de gestionare,
de înlocuire și de consiliere pentru fermele de
acvacultură“ din Programul operaţional pentru
pescuit și afaceri maritime 2014-2020. (MO nr
nr..
0459 din 2017)
• Lege nr
nr.. 140 din 16 Iunie 2017 pentru
modificarea art. 128 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea
art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul
aleșilor locali. (MO nr
nr.. 0461 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 895 din 16 Iunie 2017 pentru
aprobarea Sistemului de raportare contabilă la
30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum
și pentru reglementarea unor aspecte contabile.
(MO nr
nr.. 0463 din 2017)
• Lege nr
nr.. 100 din 10 Mai 2017 pentru
ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare
consolidat dintre Uniunea Europeană și statele
sale membre, pe de o parte, și Republica
Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana la
21 decembrie 2015. (MO nr
nr.. 0464 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 689 din 31 Mai 2017 pentru
aprobarea Procedurii de acordare a Avizului
tehnic de specialitate pe planul de afaceri al
investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei
de lungă ședere în România pentru desfășurarea
de activităţi comerciale. (MO nr
nr.. 0465 din 2017)
nr.. 894 din 16 Iunie 2017 privind
• Ordin nr
completarea Ordinului ministrului finanţelor
publice nr. 450/2016 pentru aprobarea
Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în
Continuare în pag. a 10-a
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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
Oferte

Ungaria
 Firmă:
- proiectează și execută sisteme
hidraulice și pneumatice inclusiv punere
în funcţiune;
- asigură servicii de întreţinere a
sistemelor hidraulice, pneumatice, a
sistemelor de alimentare și ungere,
precum și executare cilindri de lucru,
mașini și utilaje unicate;
- comercialiează produse și subansamble
Bosch-Rexroth, Aventics, Parker;
- montează și intreţine structuri de
mașini, structuri de ridicare, instalare de

macarale mobile precum și mașini și
utilaje unicate și speciale. (6009)
 Firmă, oferă spre comercializare:
- îmbinări cu contraprofil
- profiluri de calitate
- scule pentru fabricarea geamurilor și
ușilor de tip contra-profil H5
- mașină dublă de finisare de tip contraprofil
- discuri de nivelare
- soclu ușă cu plăcuţă din aliaj dur
- scule din plastic pentru prelucrare uși
și ferestre
- scule pentru parchet
- scule pentru lambriuri și pardoseală
- scule pentru asamblare cadre uși
dulapuri
- scule pentru prelucrare mobilă

Acte normative publicate în
Monitorul Oficial
Urmare din pag. a 9-a

situaţiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de
operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial. (MO nr
nr..
0467 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 703 din 16 Mai 2017 privind încadrarea în activitatea de
creare de programe pentru calculator. (MO nr
nr.. 0468 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 840 din 07 Iunie 2017 privind stabilirea personalului
împuternicit să constate contravenţiile și să aplice amenzile prevăzute de
Legea contabilităţii nr. 82/1991. (MO nr
nr.. 0486 din 2017)
• Lege nr
nr.. 147 din 26 Iunie 2017 pentru modificarea anexei nr. 2 din
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
(MO nr
nr.. 0491 din 2017)
• Lege nr
nr.. 146 din 26 Iunie 2017 privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30
alin. (4^1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
(MO nr
nr.. 0491 din 2017)
• Lege nr
nr.. 144 din 26 Iunie 2017 pentru modificarea alin. (5) al art.
65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (MO
nr
nr.. 0491 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 141 din 14 Iunie 2017 privind aprobarea Metodologiei de
selecţie și modului de interacţiune a autorităţilor/ entităţilor contractante
cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în legătură cu intenţia de

hermes
CONT
ACT
CONTA

laminată ș.a. (6010)
 Pensiune de vânzare, într-un oraș
recunoscut după apa termală.
Pensiunea se aflâ lângâ șoseaua
principalâ, are 14 camere din care 11
camere la parter și 3 la etaj. În total poate
primi 32 de persoane. Camerele sunt bine
amenajate, fiecare are și duș, WC,
televizor, frigider, wifi. Camerele au 2-3
și 4 paturi. Parcarea se face în curte.
Pensiunea deţine și bucâtârie, câmarâ,
sala cazanelor, atelier, terasâ.
Lângâ pensiune se gâsește arena sportivâ
care e potrivitâ pentru diferite
cantonamente. Prin anumite concursuri se
poate lârgi și linia de sport.
Se vinde amenajată, mobilierul este
gratis. (6011)

modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, respectiv
a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condiţiile prevăzute la art.
221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 și la art. 238 din Legea nr. 99/
2016. (MO nr
nr.. 0492 din 2017)
nr.. 153 din 28 Iunie 2017 privind salarizarea
• L ege-cadru nr
personalului plătit din fonduri publice. (MO nr
nr.. 0492 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 607 din 31 Mai 2017 pentru publicarea acceptării
amendamentelor din 2017 la anexele Acordului european referitor la
transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), adoptat
și semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, și a altor amendamente la
anexele ADR aplicabil de la 1 ianuarie 2015, adoptate de Comisia Economică
pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva.
(MO nr
nr.. 0493 din 2017)
• Lege nr
nr.. 160 din 30 Iunie 2017 pentru completarea Legii nr. 263/
2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (MO nr
nr.. 0504 din 2017)
• Ordonanţă de urgenţă nr
nr.. 45 din 30 Iunie 2017 pentru suspendarea
Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare. (MO nr
nr.. 0505
din 2017)
nr.. 43 din 30 Iunie 2017 privind înfiinţarea,
• Ordonanţă de urgenţă nr
organizarea și funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii,
atragere de investiţii și promovare a exportului. (MO nr
nr.. 0505 din 2017)
nr.. 48 din 30 Iunie 2017 pentru modificarea
• Ordonanţă de urgenţă nr
și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind
Fondul pentru mediu. (MO nr
nr.. 0506 din 2017)
• Ordonanţă de urgenţă nr
nr.. 50 din 30 Iunie 2017 pentru modificarea
și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru
stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale și pentru
modificarea și completarea unor acte normative. (MO nr
nr.. 0508 din 2017)
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