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Editorial
Starea economică și
socială a judeţului
Maramureș în anul
2016 - Partea I
GHEORGHE MARCAȘ
președintele C.C.I. Maramureș
Și în acest an, în prezentarea „Starea
economică și socială a judeţului
Maramureș pentru anul 2016” vom folosi
date și informaţii furnizate de Direcţia
Judeţeană de Statistică Maramureș.
Judeţul Maramureș face parte din
categoria judeţelor de mărime medie,
ocupând locurile 15, după suprafaţă,
respectiv 17, după populaţie în ierarhia
judeţelor ţării.
Judeţul are aproape toate formele de
relief, astfel: 43% zona muntoasă; 30%
dealuri, podișuri și piemonturi și 27%
depresiuni cu lunci și terase.
Această structură determină ca fondul
funciar, după modul de folosinţă, să se
prezinte astfel:
a) Suprafaţa agricolă: 48,5%, din
care: arabilă – 12,8%; pășuni – 15,3%;
fâneţe – 19,1%; vii – 0,03% și livezi –
1,00%;
b) Terenuri neagricole: 51,5%, din
care: păduri și altă vegetaţie forestieră
– 46,0%; ape, bălţi – 0,85%; construcţii
Continuare în pag. a 2-a

ACADEMIA DE MANAGEMENT
pentru IMM
Curs Specialist în
Managementul Deșeurilor
În perioada 10 - 15 noiembrie 2017 a
fost organizat cursul Specialist în
Managementul Deșeurilor (COD COR
325713) adresat angajaţilor organizaţiilor/
persoanelor fizice autorizate deţinătoare/
producătore de deșeuri, ai operatorilor
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economici autorizaţi din punct de vedere
al protecţiei mediului pentru efectuarea
operaţiunilor de colectare și transport
deșeuri.
Cursul s-a desfășurat pe parcursul a cinci
zile, în intervalul orar 16:00 - 21:00, la
sediul Camerei de Comerţ și
Industrie Maramureș și a fost
susţinut de către specialiști de
la Garda Naţională de
Mediu - Comisariatul
Judeţean Maramureș.
La curs au participat un
număr de 11 persoane care
au promovat cu succes
examenul final organizat în
data de 15 noiembrie
2017.
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Curs
INSPECTOR/ REFERENT RESURSE UMANE
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
în cadrul Academiei de Management pentru
IMM a organizat în perioada 13 – 28
noiembrie 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 12
persoane care activează în diverse domenii
de activitate.

Rezultate Sondaj Economic EUROCHAMBRES
Camera de Comerţ și Industrie a României are plăcerea de a vă
aduce în atenţie rezultatele Sondajului Economic EUROCHAMBRES
pentru anul 2018 (SEE 2018).
SEE 2018 este cea de-a 25-a evaluare anuală consecutivă privind
așteptările comunităţii de afaceri, care se bazează pe răspunsurile
a peste 50.000 de întreprinderi din 23 de ţări, inclusiv din
România.
Principalele rezultate ale SEE 2018 sunt următoarele:
• Lipsa muncitorilor calificaţi se clasează pe locul doi în lista
provocărilor anului 2018;
• Perspectiva Brexitului este provocarea numărul unu pentru
întreprinderile irlandeze, însă mai puţin pentru celelalte state

participante la SEE 2018;
• Așteptările privind vânzările interne au crescut ușor faţă de
anul trecut, însă aparent rămân o sursă de incertitudine pentru
întreprinderi, întrucât cererea internă se situează din nou în top;
• Perspectivele privind vânzările la export în cadrul și în afara
Uniunii Europene sunt mai mari mari decât în 2017, în ciuda
situaţiei geopolitice incerte;
• Așteptările privind ocuparea forţei de muncă depășesc pentru
prima dată nivelul de dinaintea perioadei de criză;
• Prognozele de investiţii continuă tendinţele ascendente care
se reflectă în îmbunătăţirea condiţiilor de finanţare și ratele scăzute
ale dobânzilor.
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– 2,03%; căi de comunicaţii și căi ferate –
1,01%; terenuri degradate și neproductive –
1,62%.
Să vedem care este organizarea
administrativ-teritorială. Judeţul Maramureș
cuprinde în teritoriul său: 2 municipii, 11
orașe, 63 comune, 214 sate, din care 28 sate
care aparţin de municipii, orașe. Aceste sate,
încet-încet sunt absorbite de mediul
orășenesc și se transformă în unităţi
agroindustriale cu piaţă și forţă de muncă.
Economia judeţului în anul 2016, în
indicatori macroeconomici se prezintă astfel:
PIB-ul judeţului pe cap de locuitor a fost
de 23098,5 lei, faţă de cel al regiunii de
Nord-Vest de 29608,6 lei și cel de la nivel
naţional care a fost 33552,5 lei/locuitor.
Astfel, judeţul Maramureș a ocupat locul 3
în regiunea de Nord-Vest după judeţele Cluj
și Bihor și locul 20 în ierarhia tuturor judeţelor
ţării.
Această poziţie se explică prin valoarea mai
redusă a indicatorului la nivelul judeţului
Maramureș, datorată realizării unor produse
cu grad mic de complexitate și cu valoarea
adăugată redusă, dar și datorită existenţei
unor sectoare cu aport mic la realizarea valorii
adăugate brute, cum ar fi: industria de
prelucrare brută a lemnului în bușteni și
cherestea, comerţ, servicii primare ș.a.,
precum și a existenţei economiei
neînregistrate în acte care să o evidenţieze
în venituri.
Și, ca să se confirme cele spuse înainte,
produsul intern brut, grupat pe principalele
sectoare ale economiei, a fost realizat astfel:
în industrie - 31,46%; în comerţ - 19,49%; în
administraţie publică și apărare, asigurări
sociale, sănătate și asistenţă socială,
învăţământ - 14,95%; în tranzacţii imobiliare
- 13,63%; în agricultură, funcţie de
rezultatele anului agricol - între 6 și 12%.
În continuare, raportul DJS Maramureș, ne
comunică numărul și structura operatorilor
economici în 2016, comparativ cu anul 2015
o prezentăm mai jos:
- Înmatriculări la OJRC:
 Persoane juridice: 1.472, în creștere
faţă de 2015 cu 243;
 Persoane fizice: 855, în scădere faţă
de 2015 cu 546;
- Firme inactive înregistrate la
31.12.2016 la OJRC Maramureș
 Suspendare de activitate: 440, în
scădere faţă de 2015 cu 7;

 Insolvenţă: 189, în scădere faţă de
2015 cu 252;
 Dizolvare: 499, în creștere faţă de 2015
cu 63;
 Radiate: 2.874, în creștere faţă de 2015
cu 1042;
- Firmele active din punct de vedere
juridic la 31.12.2016 sunt:
 Persoane juridice: 15.474, în creștere
faţă de 2015 cu 949;
 Persoane fizice: 12.685, în scădere faţă
de 2015 cu 351;
Statistica ne-a pus la dispoziţie date despre
starea și existenţa resursele de muncă ale
judeţului care confirmă nivelul redus la PIB.
Din punct de vedere al ocupării înregistrate
la DJS Maramureș, resursele de muncă, la 1
ianuarie 2016, erau de 296,9 mii persoane,
reprezentând 56,42% din populaţia totală, în
care se găsește populaţia economică activă
de 195,7 mii persoane (65,8%), iar restul, de
101,2 mii, reprezintă populaţia aflată în
pregătire profesională și alte categorii de
populaţie în vârstă de muncă.
Populaţia ocupată civilă - nebugetată la
stat, existentă pe principalele activităţi ale
economiei naţionale în anul 2016 se prezintă
astfel: agricultură, silvicultură, pescuit
30,61%; industrie 27,85%; construcţii 6,03%;
comerţ cu ridicată și cu amănuntul 12,16%;
transport și depozitare 4,70%; hoteluri și
restaurante 1,84%; alte activităţi 16,79%.
Dacă comparăm structura și gruparea
principalelor sectoare ale economiei,
constatăm că populaţia ocupată nu este
corelată cu importanţa economică a
sectorului pe care îl onorează. De exemplu,
în agricultură și anexele sale, care au un aport
între 6 și 12% la PIB, absoarbe 30,61% din
populaţia ocupată civilă, în timp ce industria,
cu 31,46% aport la PIB, are numai 27,85%
din populaţia ocupată civilă.
Comerţul exterior al judeţului a avut o
contribuţie importantă în PIB-ul judeţean, iar,
soldul balanţei comerciale în anul 2016 a
înregistrat un excedent de 300.942 mii euro.
Să vedem cum s-a comportat comerţul
exterior în cele două componente - export și
import de mărfuri:
- Exporturile de mărfuri estimate în
anul 2016 s-au cifrat la 1.219.607 mii euro,
în creștere cu 13,3% faţă de anul 2015. În
structura pe mărfuri a exporturilor, ponderi
mai mari au deţinut mărfurile și produsele
diverse 37,1%; mașinile și echipamentele
27,0%; produsele din lemn 7,3%; metalele
comune și articolele din acestea 6,2%;

materiile textile și articolele din acestea
4,7%.
- Importurile de mărfuri estimate în
anul 2016 au însumat 918.665 mii euro, în
creștere cu 14,3% faţă de anul 2015. În
structura pe mărfuri a importurilor, ponderi
mai mari au deţinut: mașini și echipamente
35,8%; materii textile și articole din acestea
11,1%; metale comune și articole din acestea
10,2%; materiale plastice, cauciuc și
materiale din acestea 9,5%; piei crude
tăbăcite și produse din acestea 4,1%.
Investiţiile realizate pe principalele
elemente de structură și forme de proprietate
se prezintă astfel:
a) investiţiile realizate în anul 2016 au
însumat 702.569 mii lei, în scădere cu 36,1%
faţă de anul 2015. În cadrul cheltuielilor de
investiţii, lucrările de construcţii deţineau
51,96%, în timp ce utilajele și mijloacele de
transport au reprezentat 44,7% din total.
b) pe forme de proprietate:
 majoritară de stat: 212.586 mii lei, în
scădere faţă de 2015;
 majoritară privată: 489.983 mii lei, în
scădere faţă de 2015;
c) distribuţia investiţiilor realizate în anul
2016, pe activităţi, situează pe primul loc
industria prelucrătoare (54,9% din total)
urmata de distribuţia apei, salubritate,
gestionarea deșeurilor, activităţi de
decontaminare cu 8,5%. În cadrul sectorului
terţiar, ponderi mai ridicate s-au înregistrat
în administraţia publică și apărare, asigurări
sociale din sistemul public 19,9%, transport
și depozitare 5,0%, comerţ 6,1%, sănătate și
asistenţă socială 1,0%.
Lucrările de construcţii în anul 2016 sau realizat cu precădere în activităţile:
industria prelucrătoare (39,3% din total),
administraţie publică și apărare, asigurări
sociale din sistemul public 34,1%, distribuţia
apei, salubritate, gestionarea deșeurilor,
activităţi de decontaminare 15,9%, comerţ
2,6%.
Utilajele și mijloacele de transport s-au
achiziţionat cu precădere în activităţile:
industria prelucrătoare (74.3% din total),
comerţ cu ridicata și amănuntul (10,2% din
total), sănătate și asistenţă socială (1,3% din
total).
Investiţiile în sectorul majoritar privat au
fost orientate în principal spre achiziţionarea
de utilaje și mijloace de transport, acestea
reprezentând 62,2% din volumul de investiţii
realizat.
Raportul DJS Maramureș nu motivează
nerealizările la investiţii. Nu știm dacă au
fost fonduri puse la dispoziţia solicitanţilor,
Continuare în pag. a 3-a
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dacă acestea au fost suficiente, dacă nu s-au
cheltuit și din ce cauză ș.a.
Valoarea lucrărilor de construcţii
realizate în anul 2016 a fost de 299.105 mii
lei, în scădere cu 4,7% faţă de anul 2015. Un
fapt pozitiv a fost că în anul 2016 au fost
realizate lucrări de construcţii noi în valoare
de 183.705 mii lei, reprezentând 61,4% din
valoarea totală a lucrărilor de construcţii, iar
din punct de vedere al structurii lucrărilor de
construcţii noi, ponderea cea mai mare au
avut-o lucrările executate la construcţiile
inginerești (63,9%), iar cea mai redusă la
construcţiile rezidenţiale (0,2%).
Lucrările de reparaţii capitale realizate
în anul 2016 au fost de 11.044 mii lei
reprezentând 3,7% din valoarea totală a
lucrărilor de construcţii. În cursul anul 2016
au fost realizate lucrări de întreţinere și
reparaţii curente la clădiri și construcţii
existente, în valoare de 104.357 mii lei,
ceea ce reprezintă 34,9% din valoarea totală
a lucrărilor. În anul 2016 au fost
terminate un număr de 773 locuinţe,
dar în minus cu 108 locuinţe faţă de anul
2015 și din care 379 în mediul urban și 394
în mediul rural.
Capacitatea de cazare turistică în
funcţiune a structurilor de primire turistică,
în anul 2016, a fost de 1.946.915 locuri/zile,
mai mare cu 10.5% faţă de anul 2015. În anul
2016, hotelurile au deţinut cea mai mare
pondere - 37,1% în totalul capacităţii de
cazare turistică în funcţiune, fiind urmate de
pensiunile agroturistice 26,4%, pensiunile
turistice 19,2%, tabere de elevi și preșcolari
4,2%, hosteluri 4,3% și celelalte tipuri de
structuri de primire turistică cu funcţiuni de
cazare turistică 8,8%.
Remarcăm, ca fapt pozitiv, creșterea cu
10,5% a capacităţii de cazare turistică, dar
totuși sub capacităţile existente în judeţ, mai
ales în hotelurile și pensiunile din mediul
urban. Datele prezentate nu explică și nu
prezintă starea reală a turismului
maramureșean.
În funcţie de valoarea producţiei
vegetale, judeţul Maramureș este al 34lea în ordine descrescătoare, cunoscut fiind
ca o zonă de deal-munte, cu posibilităţi
limitate de dezvoltare.
Suprafaţa agricolă a judeţului Maramureș
este de 305,5 mii ha și are următoarea
structură: fâneţe – 121,02 mii ha (39,6%),
pășuni – 96,9 mii ha (31,7%), teren arabil –

81,03 mii ha (26,52%), livezi – 6,33 mii ha
(2,07%), vii – 0,24 mii ha.
N.B. Referitor la realizările componentelor
din acest sector vom găsi datele prezentate
de acesta în BVC din 2016.
***
În continuare prezentăm „Starea
economiei judeţului Maramureș”, raport
întocmit de către Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș, care are obligaţia prin
Lege și prin Statut să furnizeze gratuit
autorităţilor administraţiei publice locale sau
centrale, la cerere, toate informaţiile din
domeniul de activitate, solicitate în
conformitate cu prevederile legale sau
convenite prin protocol.
În baza prevederilor și obligaţiilor
rezultate din Legea și Statutul mai sus
amintite, ne aflăm la cea de-a X-a ediţie a
raportului „Starea economiei judeţului
Maramureș”, care se dorește a fi oglinda
dezvoltării economiei reale, elaborată în
baza bilanţurilor de venituri și cheltuieli, de
profit sau de pierderi înregistrate și
raportate de societăţile comerciale pentru
anul 2016, primite oficial de la Camera de
Comerţ și Industrie a României. Ea
reprezintă o sinteză a principalilor indicatori
economici din economia reală, înregistraţi
și raportaţi.
În analiza efectuată nu au fost cuprinse
Persoane Fizice Autorizate, Întreprinderi
Individuale, Întreprinderi Familiale și
societăţile bancare, de creditare, asigurarereasigurare, intermedieri financiare și de
investiţii financiare, hiper și supermarketurile și alte companii care raportează
numai la nivel naţional.
În vederea redării unei imagini complete și
reale a mediului economic, s-a luat în
considerare indicatorii reprezentativi și
specifici unei astfel de analize exprimate în
lei – moneda naţională. Pentru analiza
desfășurată am grupat societăţile comerciale
după:
- numărul de societăţi comerciale cu
activitate confirmată în bilanţurile de venituri
și cheltuieli ale societăţilor comerciale;
- cifra de afaceri, profitul brut, pierderi
brute, număr de salariaţi, productivitatea
muncii;
- domenii de activitate care acoperă
principalele sectoare ale economiei:
cercetare, dezvoltare, high-tech; industrie;
agricultură, silvicultură și pescuit; construcţii;
servicii; transporturi; turism și comerţ;
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- structura organizaţională a societăţilor
comerciale: microîntreprinderi, întreprinderi
mici, întreprinderi mijlocii, întreprinderi mari
și foarte mari.
Pentru a da posibilitatea Instituţiei
Prefectului, parlamentarilor, Consiliului
judeţean, organelor administraţiilor locale municipale, orășenești și comunale de a
analiza starea economiei în profil teritorial,
am extras din lucrare indicatorii la nivel de
localitate – municipiu, orașe și comune.
Materialul de analiză a situaţiei stării
economiei judeţului l-am realizat în dinamica
evoluţiei/involuţiei principalilor indicatori în
perioada 2015-2016.
La 31.12.2016 erau înmatriculate la ORC
Maramureș 19.774 persoane juridice și
13.459 persoane fizice.
Analiza principalilor indicatori economicofinanciari s-a efectuat pentru 11.989
(60,63%) de societăţi comerciale care au
depus bilanţ contabil, faţă de 19.774
înregistrate la ORC Maramureș.
Din cele 11.989 de firme care au depus
bilanţ, numai 77,33% au raportat că au
realizat cifră de afaceri, restul firmelor
neavând activităţi economice. Dintre
acestea 73,72% din firme au raportat
activităţi profitabile, 3.588 societăţi au
înregistrat pierderi, iar 84,59% din firmele
înregistrate au realizat producţie cu
salariaţi. Restul de 1.428 firme nu au
raportat/înregistrat că au avut salariaţi
angajaţi. Oare așa să fie?! Este obligaţia
legală a personalului din instituţiile
abilitate ale statului de a verifica firmele
care raportează activităţi realizate fără
cifră de afaceri, fără profit sau fără forţă
de muncă angajată.
Indicatorii raportaţi în bilanţurile anului
financiar 2016, se prezintă astfel:
- cifra de afaceri în 2016, de 14.962
mil.lei, a fost mai mare cu 7,69% faţă de 2015;
- profitul brut în 2016, de 1.150 mil.
lei, a fost cu 14,35% mai mare faţă de 2015;
- pierderile brute în 2016, de 201 mil.
lei, au fost mai mici faţă de 2015 cu 29,54%;
- numărul de salariaţi în 2016, de
76.689, a fost cu 0,81% mai mare decât în
2015;
- productivitatea muncii în 2016, de
195,11 mii lei/salariat, a fost cu 6,82% mai
mare ca în 2015.
Din analiza indicatorilor prezentaţi rezultă
că în 2016 faţă de 2015 economia judeţului a
cunoscut o creștere la cifra de afaceri, la
profitul brut, la numărul de salariaţi și la
productivitatea muncii, în timp ce pierderile
au fost mai mici.
(Continuare în numărul următor)
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Soluţii informatice integrate de management
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
și Alfasoftware au organizat în data de 4
octombrie 2017 ora 10.45 evenimentul cu
tema:
Soluţiile informatice integrate de
management, condiţie esenţială pentru
succesul unei organizaţii
În cadrul acestui seminar interactiv,
a fost prezentată soluţia informatică
de tip ASiS ERP – care asigură
managementul tuturor activităţilor în
cadrul firmelor de distribuţie, de
retail, de producţie, din domeniul
HoReCa, de construcţii, de
salubritate, inclusiv din cadrul
instituţiilor bugetare, aducând toate
informaţiile necesare într-o bază de
date, în timp real.
Printre participanţii la seminar s-au
numărat reprezentanţi ai unor firme

de top din judeţul Maramureș, precum: AC
Helcor SRL, ADISS SA, Mara Libris, Urbis SA
etc., precum și reprezentanţi ai Comunei
Săcălășeni și ai Școlii Gimnaziale Săcălășeni.
Aceștia au căutat împreună cu specialiștii Alfa
Software să identifice soluţii pentru

optimizarea fluxurilor de date din cadrul
companiilor lor cu ajutorul sistemului informatic
integrat ASiS ERP.
Au mai fost prezentate aplicaţiile de
Management Producţie – pentru firmele cu
specific producţie, Urmărire Contracte –
pentru firmele de distribuţie și Pvria
(Punct de Vanzare) – pentru firmele
cu specific comerţ.
La finalul seminarului s-a
concluzionat faptul că avantajele
sistemului informatic integrat ASiS
ERP se pretează oricărei companii
care dorește să se dezvolte.
Alfasoftware:
Cluj Napoca
Str. Patriciu Barbu, nr. 57
Telefon: 0264-433636
Mail: office@asw.ro

Proiectul FoodChains 4 Europe implementat de
Consiliul Judeţean Maramureș
CCI Maramureș a fost invitată de Consiliul Judeţean Maramureș să
participe la sfârșitul lunii octombrie la a doua întâlnire a factorilor
interesaţi de proiectul FoodChains 4 Europe, proiect derulat de CJ
Maramures în cadrul programului INTERREG EUROPE. Proiectul este
implementat de Consiliul Judeţean Maramureș împreună cu parteneri
din Olanda (provincia Flevoland - liderul de proiect și Fundaţia AERES
GROUP UAS), Bulgaria (Fundaţia Euro Perspectives și Universitatea de
Tehnologie Alimentară Plovdiv), Italia (Universitatea Catolică del Sacro
Cuore Milano și Regiunea Emilia Romagna – Directoratul General
pentru Agricultură, Vânătoare și Pescuit) și Marea Britanie (Consiliul
Metropolitan Oldham și Universitatea Metropolitană Manchester).
Unul din principalele obiective ale proiectului este crearea unei reţele
internaţionale de autorităţi regionale, universităţi și factori interesaţi,
care susţin în comun livrarea de inovare în lanţurile alimentare
regionale.
În prima parte a întâlnirii dna Mihaela Liţe, manager proiect, a făcut
o scurtă prezentare a proiectul FoodChains 4 Europe și a stadiului
implementării lui, iar apoi dna Noemi Ganea, responsabil comunicare
în cadrul proiectului, a specificat site-ul unde se pot vizualiza detaliile
proiectului: https://www.interregeurope.eu/foodchains4eu. Întâlnirea
de la CJ Maramureș a avut ca principal punct de discuţie prezentarea

bunelor practici din regiunile partenere și analizarea posibilităţii de a
transfera aceste modele și în Maramureș, prezentare făcută de
doamna Mihaela Liţe. La finalul întâlnirii domnul dr. Pop Vasile, director
executiv adjunct al Direcţiei Sanitar Veterinare și Siguranţa Alimentelor
Maramureș a prezentat actul normativ de înfiinţare a Punctelor
Gastronomice Locale, care este în prezent în dezbatere publică.
Punctele gastronomice locale trebuie să îndeplinească anumite cerinţe
sanitare, de provenienţă și siguranţă a alimentelor, care au fost
dezbătute de participanţi.
Participanţii au discutat despre exemplele de bune practici
prezentate și dacă acestea se pot adapta realităţii din Maramureș.
Din discuţii a reieșit faptul că principalele provocări pentru judeţul nostru
sunt asocierea și schimbarea mentalităţii întreprinzătorilor și
producătorilor locali pentru a-i încuraja să se asocieze, rezolvând în
comun problemele și obţinând beneficii pe termen mediu și lung. Chiar
dacă în Maramureș funcţionează prima asociere a producătorilor
tradiţionali din ţară, care a constituit un bun exemplu la nivel naţional,
aceasta trebuie să fie replicată și la nivelul GAL-urilor sau a localităţilor
din judeţ. Din discuţii a reieșit, de asemenea, și necesitatea de a se
schimba legislaţia din domeniu, pentru ca statul să subvenţioneze
produsele tradiţionale și să încurajeze asocierile.

Ofertă CURSURI ianuarie – martie 2018
Manager Proiect
Expert Achiziţii Publice
Arhivar
Inspector în domeniul Securităţii și Sănătăţii în Muncă
Inspector/ Referent Resurse Umane
Contabil
Detalii: tel. 0262-221510; e-mail cci_mm@ccimm.ro; web: www.ccimm.ro

HERMES CONTACT

5

WorldFOOD 2018
- Varșovia, POLONIA -

În perioada 10-12 aprilie 2018, în Varșovia, va
avea loc Târgul Internaţional pentru Industria
Alimentară WorldFOOD, cu următoarele Sectoare
Specializate:
- WorldFOOD - produse agroalimentare
- Wine & Spirits - vinuri și băuturi spirtoase
- ECOFood - produse organice sănătoase
- Ingredients - sector pentru ingrediente
- FoodTech - tehnologia producţiei
Rezervă-ţi locul la WorldFood Polonia și beneficiezi
de:
• ofertă personalizată de costuri participare
(discount la standuri de peste 12mp);
• rezervări standuri cu vizibilitate bună în cadrul
târgului;
• asistenţă gratuită pentru organizarea participării
până în ultima zi a târgului;
• servicii gratuite de Matchmaking prin Business
Programme.

AGROTICA 2018 - Salonic, Grecia

În perioada 1 - 4 februarie 2018, la Centrul Internaţional “HELEXPO” din
Salonic, va avea loc Târgul Internaţional pentru utilaje agricole, echipamente
și furnituri “AGROTICA 2018”.
Organizatorul poate găzdui 10 importatori din sectorul respectiv, acoperind
pentru aceștia cheltuielile de transport și cazare pe durata de desfășurare a
târgului.
Pentru profilul expoziţiei, în limba engleză, accesaţi:
http://ccimm.ro/formulare/38_meniu_AGROTICA_PROFILE_2018.pdf
iar pentru Formularul de participare linkul:
http://ccimm.ro/formulare/38_meniu_AGROTICA_2018_Forms_to_be_filled.doc
Linkurile nu vor fi valabile ulterior perioadei expoziţiei.
Formularul de participare trebuie completat de către persoanele interesate
până pe data de 10 ianuarie 2018. Poate fi trimis pe e-mailul Biroului pentru
Afaceri Economice si Comerciale din cadrul Ambasadei Republicii Elene la
București ecocom-bucharest@mfa.gr.
Mai multe informaţii despre expoziţie si evenimentele auxiliare sunt disponibile
pe pagina de internet: http://agrotica.helexpo.gr/en

AVANTAJELE de a fi prezent la WorldFOOD
Firmele Expozante vor participa la:
• Retail & HoReCa Centre: zonă special
amenajată unde expozanţii se întâlnesc cu retail-eri
și distribuitori din Polonia;
• Conferinţe și Seminarii tematice: locul unde
găsești informaţii despre oportunităţile și cererea pieţei
alimentelor din Polonia;
• Culinary show & Wine testing: show-uri culinare
live realizate de chefs-i locali și internaţionali;
degustare de vinuri, concursuri și premii pentru cele
mai bune produse.
WorldFOOD 2017:
• 300 companii din 24 ţări: Bangladesh, Belarus,
Bulgaria, Cehia, Franţa, Hong Kong, India, Italia,
Letonia, Lituania, Malaezia, Marea Britanie, Mexic,
Olanda, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Coreea
de Sud, Sri Lanka, Taiwan, Thailanda, Turcia, Ucraina
• Pavilioane Naţionale: UK, Cipru, Mexic, Ucraina,
Letonia, Italia, Thailanda
Pentru detalii, înscriere la târg și rezervarea
standurilor de expunere contactaţi reprezentantul
WorldFOOD în România: Nicoleta Paraschiv, tel.
0722.84.44.31, e-mail: contact@activpromo.ro.
Alte detalii:
WorldFood promo in Romania
http://activpromo.ro/ro/expo/worldfood/
WorldFood Varsovia http://www.worldfood.pl/
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CENTRUL ZONAL DE INFORMARE ȘI VANZARE
în domeniul STANDARDIZĂRII - ASRO - MARAMUREȘ

„Standardele: un instrument de afaceri pentru IMM-uri”
Milioane de companii – majoritate fiind IMM-uri - aplică și utilizează standarde în fiecare zi.
Standardele pot îmbunătăţi eficienţa activităţii IMM-urilor, le pot ajuta să câștige noi afaceri și să crească
încrederea clienţilor în produsele și serviciile lor.
Pe lângă avantajele directe ale utilizării standardelor, pot exista și avantaje indirecte care sunt la fel de
importante pentru succesul pe termen lung al afacerii lor.
Standardele sunt o modalitate de a arăta lumii că IMM-urile se angajează să exceleze – nu doar în calitatea
lor produse și / sau servicii - dar și din punct de vedere al sănătăţii și siguranţei, al proceselor de management,
al aspectelor de mediu etc.
Ca utilizatori-cheie ai standardelor, este vital pentru succesul afacerii lor să știe ce standarde să utilizeze și
cum să le aplice în mod corect. De asemenea, este extrem de important ca aceștia să se implice mai mult și să
participe activ la elaborarea standardelor, astfel încât să se asigure că standardele sunt adecvate scopului,
relevante și răspund nevoilor lor. IMM-urile care participă în standardizare dobândesc o percepţie pozitivă și o
bună reputaţie a afacerii lor. Pentru aceasta, IMM-urile trebuie să înţeleagă modul în care sunt elaborate standardele
și modul în care pot contribui la procesul de standardizare.
Prin implicare, IMM-urile pot schimba conţinutul noilor standarde care le vor influenţa afacerea. IMM-urile
se pot asigura că orice preocupare sau problemă pe care o consideră importantă este luată în considerare în
timpul procesului de elaborare și dezvoltare și care împiedică (sau minimizează) orice costuri potenţiale sau alte
efecte negative asupra afacerii lor.
Cum se pot implica IMM-urile? Principala cale de implicare a IMM-urilor în standardizare este prin intermediul
Organismului Naţional pentru Standardizare care în România este ASRO. Aceste organisme naţionale vor oferi
IMM-urilor informaţii actualizate despre cum sunt elaborate standardele în domeniul lor de interes și despre
modul în care aceștia pot lua parte la elaborarea lor. De asemenea, IMM-urile pot participa indirect la dezvoltarea
standardelor prin intermediul asociaţiilor lor profesionale sau de afaceri de la nivel naţional, european și
internaţional.
(www.asro.ro)
Informaţii suplimentare la Centrul Zonal de Informare si Vânzare în domeniul standardelor din cadrul CCI
Maramure-, bd. Unirii nr. 16, parter, cam. 6, tel. 0262-221510, 0362-405303, fax 0262-225794 e-mail:
cci_mm@ccimm.ro. Persoană de contact: Mihail MĂRĂȘESCU.

CCI Maramureș
Agent împuternicit pentru înscrieri în Arhiva Electronică de
Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM)
Experienţa de 15 ani de activitate ca Agent împuternicit pentru înscrieri în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
recomandă CCI Maramureș ca partener de încredere pentru serviciile de AEGRM.

Principalele funcţii ale AEGRM:
 funcţia de asigurare a priorităţii;
 funcţia de avertizare.

Când aveţi nevoie de AEGRM?
 Obligatoriu, conform legii, când încheiaţi un contract de credit cu o instituţie de creditare
 Preventiv, voluntar, când încheiaţi un contract de vânzare-cumpărare bunuri pentru a evita să cumpăraţi bunuri gajate

Cum puteţi beneficia de serviciile oferite de CCI Maramureș pe linia AEGRM?
 În cazul încheierii de contracte de credit solicitaţi expres instituţiei de creditare înscrierea garanţiilor prin CCI Maramureș
 În cazul încheierii de contracte de vânzare-cumpărare solicitaţi CCI Maramureș verificarea în AEGRM a situaţiei bunurilor.
Informaţii suplimentare la telefon 0262-221510, 0362-405303, fax 0262-225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro sau la sediul
CCI Maramureș, Baia Mare, bd. Unirii, nr. 16, parter.
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Ce este Risc Partener?
Risc Partener este un serviciu de rating pentru companii, un raport unic furnizat de Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, care aduce predictibilitate în relaţiile de afaceri.
Raportul, ce conţine informaţii juridice și financiare actualizate despre afacerile din România, inclusiv limita recomandată
de credit marfă, este însoţit de o analiză amplă a companiei pentru care se execută interogarea și va fi emis în timp real.
Raportul analizează criterii precum buna reputaţie, solvabilitatea, profitabilitatea operaţională, potenţialul de export, incidentele
de plată înregistrate, aferente companiilor pentru care se solicită emiterea;
Risc Partener asigură un set de informaţii complexe, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor, sintetizate într-un
mod foarte accesibil utilizatorului final. Astfel, Risc Partener este un instrument eficient pentru gestionarea riscurilor la care
este expus procesul decizional în afaceri, care conţine o analiză financiară bine structurată.

De ce au nevoie oamenii de afaceri de raportul Risc Partener?
 volatilitatea mediului economic îngreunează procesul de selecţie a potenţialilor parteneri de afaceri;
 pentru eficientizarea procesului decizional, companiile au nevoie de informaţii clare și detaliate despre partenerii lor de
afaceri existenţi și potenţiali;
 în actualul context economic, Risc Partener reprezintă un instrument esenţial pentru gestionarea riscurilor;
 raportul este un mijloc de a analiza concurenţa – sintetizează cele mai relevante informaţii de afaceri.

Care sunt avantajele utilizării raportului Risc Partener?






calcularea indicilor de lichiditate și solvabilitate, conform standardelor general agreate;
prezentarea unei structuri eficiente și concise;
generarea de explicaţii extinse, accesibile, inclusiv pentru utilizatori fără background financiar-economic aprofundat;
oferirea unei radiografii a evoluţiei companiilor;
prezentarea unei analize pragmatice cu privire la stabilitatea companiilor și probabilitatea acestora de insolvenţă.

De unde puteţi obţine raportul Risc partener?
 De la Camera de Comerţ și Industrie Maramureș, Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 16, parter, tel. 0262-221.510, fax:
0262-225.794, email: cci_mm@ccimm.ro

Cum puteţi obţine raportul Risc partener?
 În format electronic - prin transmiterea pe email a Formularului de solicitare, care se poate descărca de pe www.ccimm.ro;
 Pe suport de hârtie - la sediul CCI Maramureș.

CCI Maramureș - Organizare târguri și expoziţii
Una din formele cele mai eficiente și eficace de promovare
pentru un produs sau serviciu, pentru o firmă sau un brand o
reprezintă târgurile și expoziţiile.
Tocmai de aceea încă din anul 1991 Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș a pus la dispoziţia comunităţii de afaceri
servicii legate de organizarea și participarea la târguri și expoziţii.
În cei peste 26 de ani de activitate în acest domeniu, aceste
servicii au fost dezvoltate și diversificate, astfel că, în prezent CCI
Maramureș oferă comunităţii de afaceri:
- servicii privind organizarea, la Baia Mare, de târguri, expoziţii,
saloane cu caracter local, regional, naţional și internaţional;
- informaţii privind manifestările expoziţionale organizate în
ţară și străinătate, pe domenii de interes;
- organizarea participării firmelor maramureșene la
manifestările expoziţionale în ţară și străinătate, funcţie de cerere,
cu standuri colective și/sau misiuni economice specializate;
- reprezentarea firmelor maramureșene la manifestări

expoziţionale interne și internaţionale;
- informaţii și consultanţă, după caz, privind posibilitatea
obţinerii de finanţare pentru participarea la târgurile internaţionale;
- alte servicii, funcţie de interesul firmelor.
Pentru îmbunătăţirea activităţii de promovare a firmelor prin
participarea la târguri și expoziţii, CCI Maramureș, ca membră a
CCI a României, a devenit reprezentantul exclusiv în Maramureș al
ROMEXPO, pentru expoziţiile organizate la București.
În această calitate CCI Maramureș oferă toate informaţiile
necesare pentru participarea firmelor maramureșene la târgurile
Romexpo, iar membrii CCI Maramureș beneficiază de reduceri
substanţiale la taxele de închiriere pentru participarea cu stand la
aceste târguri.
Toţi cei interesaţi de oferta de servicii în domeniul târgurilor și
expoziţiilor, pot obţine informaţii suplimentare la: Camera de Comerţ
și Industrie Maramureș, Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 16, parter, tel.
0262-221510, fax 0262-225794 sau e-mail cci_mm@ccimm.ro.
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INVITAŢIE
la manifestarea știinţifică și
expoziţională medicală

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș are deosebita plăcere de a vă anunţa
organizarea celei de-a XV-a ediţii a manifestării știinţifice și expoziţionale medicale
MaraMedica, specializată în:
aparate și instrumentar medical, echipamente și instrumentar stomatologic, diagnostic si
terapie, echipamente si instrumentar chirurgical, echipamente si dotări pentru spitale,
articole de unica folosinţa, medicina de recuperare, ortopedie, echipamente și instrumentar
oftalmologic, medicamente produse farmaceutice, farmacia verde, servicii medicale în
clinici și spitale, ș.a.
care se va desfășura în perioada 22 - 24 februarie 2018 la Centrul de Instruire și
Marketing al Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș din Baia Mare, Aleea Expoziţiei
nr. 5.

Suprafaţa expoziţională este limitată!
Nu pierdeţi ocazia să vă rezervaţi din timp standul expoziţional!
Toţi cei interesaţi să participe cu stand la MaraMedica 2018 pot obţine informaţii
suplimentare la telefon 0262-221510, fax 0262-225794, e-mail cci_mm@ccimm.ro,
www.ccimm.ro,
MaraMedica, persoană de contact Adrian NICOLAESCU.
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BREVIAR
JURIDIC

• L ege nr
nr.. 207 din 31 Octombrie 2017
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art.
II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016
privind unele măsuri pentru salarizarea
personalului plătit din fonduri publice,
prorogarea unor termene, precum și unele măsuri
fiscal-bugetare. (MO nr
nr.. 0863 din 2017)
• L ege nr
nr.. 206 din 31 Octombrie 2017
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea
financiară a fondurilor externe nerambursabile
aferente Mecanismului financiar Spaţiul
Economic European 2014-2021 și Mecanismului
financiar norvegian 2014-2021. (MO nr
nr.. 0863
din 2017)
• L ege nr
nr.. 205 din 31 Octombrie 2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea și
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri
pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe
nerambursabile. (MO nr
nr.. 0863 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 2899 din 01 Noiembrie 2017
privind prospectele de emisiune a certificatelor
de trezorerie cu discount și a obligaţiunilor de
stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie
2017. (MO nr
nr.. 0868 din 2017)
Ordin nr
nr.. 2827 din 30 Octombrie 2017 privind
completarea unor reglementări contabile. (MO
nr
nr.. 0873 din 2017)
• HG nr
nr.. 793 din 01 Noiembrie 2017 privind
exceptarea unilaterală a unor categorii de străini
de la obligativitatea obţinerii vizei de intrare în
România. (MO nr
nr.. 0873 din 2017)
• L ege nr
nr.. 210 din 03 Noiembrie 2017
privind stabilirea unor măsuri de punere în
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al
Parlamentului European și al Consiliului din 4
iulie 2012 privind instrumentele financiare
derivate extrabursiere, contrapărţile centrale și
nr.. 0873
registrele centrale de tranzacţii. (MO nr
din 2017)
• Lege nr
nr.. 209 din 03 Noiembrie 2017 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal. (MO nr
nr.. 0875 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 3199 din 03 Noiembrie 2017
pentru aprobarea procedurii de restituire a
impozitelor, taxelor vamale și a altor taxe plătite
de Guvernul Statelor Unite ale Americii,
personalul său, contractori și personalul
contractorilor. (MO nr
nr.. 0884 din 2017)

Acte normative publicate
în Monitorul Oficial
• Ordonanţă de urgenţă nr
nr.. 79 din 08
Noiembrie 2017 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal. (MO nr
nr.. 0885 din 2017)
nr.. 78 din 08
• Ordonanţă de urgenţă nr
Noiembrie 2017 pentru modificarea și
completarea Legii apelor nr. 107/1996. (MO nr
nr..
0885 din 2017)
• L ege nr
nr.. 211 din 08 Noiembrie 2017
pentru modificarea și completarea art. 111 din
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. (MO nr
nr..
0885 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 1291 din 03 Noiembrie 2017
pentru completarea anexei la Ordinul
ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007
privind aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare și desfășurare a concursurilor/
examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice
comitetului director din spitalele publice.. (MO
nr
nr.. 0889 din 2017)
nr.. 213 din 10 Noiembrie 2017
• L ege nr
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor
măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei
pentru transferul unor pachete de acţiuni
deţinute de către statul român la societăţile
producătoare de agent termic la unităţile
administraţiei publice locale în vederea
înfiinţării și organizării serviciului public de
alimentare cu energie termică în sistem
centralizat. (MO nr
nr.. 0889 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 3159 din 01 Noiembrie 2017
pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a
cererilor de rambursare a taxei pe valoarea
adăugată formulate de către persoane impozabile
neînregistrate și care nu sunt obligate să se
înregistreze în scopuri de TVA în România,
nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, precum
și pentru aprobarea modelului și conţinutului unor
formulare. (MO nr
nr.. 0892 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 3049 din 24 Octombrie 2017
privind aprobarea modelului și conţinutului
formularului „Raportul pentru fiecare ţară în
(MO nr
parte“.(MO
nr.. 0894 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 9 din 01 Noiembrie 2017 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind
întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel
individual, conforme cu Standardele
internaţionale de raportare financiară, aplicabile
instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere
prudenţială. (MO nr
nr.. 0896 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 2780 din 13 Octombrie 2017
pentru modificarea și completarea Ordinului

11
viceprim-ministrului, ministrul finanţelor
publice, nr. 664/2012 privind autorizarea și/
sau înregistrarea entităţilor care desfășoară
activităţi de schimb valutar pe teritoriul
României, altele decât cele care fac obiectul
supravegherii Băncii Naţionale a României. (MO
nr
nr.. 0898 din 2017)
• Ordonanţă de urgenţă nr
nr.. 82 din 08
Noiembrie 2017 pentru modificarea și
(MO nr
completarea unor acte normative.(MO
nr.. 0902
din 2017)
• Ordonanţă de urgenţă nr
nr.. 83 din 15
Noiembrie 2017 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2017. (MO nr
nr.. 0905
din 2017)
• Ordonanţă de urgenţă nr
nr.. 84 din 15
Noiembrie 2017 pentru rectificarea bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2017. (MO
nr
nr.. 0905 din 2017)
• Hotărâre nr
nr.. 804 din 08 Noiembrie 2017
privind modificarea și completarea Normelor
metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaţia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003. (MO
nr
nr.. 0907 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 3076 din 27 Octombrie 2017
privind modelul și conţinutul formularelor
utilizate în activitatea de verificare a
contribuabililor de către structurile de informaţii
fiscale. (MO nr
nr.. 0911 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 6560 din 20 Octombrie 2017
pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea
financiară a fondurilor externe nerambursabile
aferente Mecanismului financiar al Spaţiului
Economic European 2014-2021 și Mecanismului
financiar norvegian 2014-2021. (MO nr
nr.. 0913
din 2017)
• L ege nr
nr.. 219 din 20 Noiembrie 2017
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 41/2017 privind unele măsuri
pentru asigurarea participării României la
procesul de relocare a instituţiilor/ agenţiilor
Uniunii Europene. (MO nr
nr.. 0914 din 2017)
• Hotărâre nr
nr.. 830 din 22 Noiembrie 2017
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în
bugetul de stat pe anul 2017, pentru echilibrarea
bugetelor locale. (MO nr
nr.. 0918 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 2998 din 15 Noiembrie 2017
privind modificarea și completarea Ordinului
ministrului finanţelor publice nr. 246/2005
pentru aprobarea Normelor metodologice privind
utilizarea și completarea ordinului de plată
Continuare în pag. a 12-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 Maramureș
Oferte

 Firmă, caută beneficiari pentru
următoarele produse: miere salcâm, miere
polifloră, miere floarea soarelui, miere rapiţă,
ceară albine, polen crud și uscat. (6024)

•

Din străinătate
Cereri

Algeria
 Solicită Seminţe floarea soarelui (6030)
 Aparat producere coturi oţel; Teuri,
reducţii și capace din oţel (6031)
 Tablă Hardox și tablă neagră oţel
(6038)

Cooperări
Algeria
 Firma algeriană este interesată de

încheierea unui parteneriat cu o companie
românească din domeniul vopsitoriei auto
pentru deschiderea unei uzine în zona
Realizane/ Oran - arie unde au fost deschise
fabricile auto Renault și Vokswagen și
urmează Peugeot. Compania algeriană este
dispusă să pună la dispoziţie terenul necesar
și să se ocupe cu accesarea autorizaţiilor.
În acest moment, statul algerian acordă
foarte multe beneficii pentru investiţiile în
domeniul auto. (6039)
 Proiectare și realizare instalaţii
tehnice (electricitate, apă) și medicale, de
climatizare respectiv ventilaţie. Proiectul
prevede construirea a doua spitale, unul
situat în zona Tamanraset (sudul ţării, 240
paturi) și al doilea în zona In Amenas (estul
ţării, 120 paturi). (6040)

Licitaţii
Austria
 Reţele - servere, dispozitive de
stocare și componente de reţea Alcatel,

Acte normative publicate în
Monitorul Oficial
Urmare din pag. a 11-a

pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic
(OPME). (MO nr
nr.. 0919 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 1594 din 17 Noiembrie 2017 privind modificarea
Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în
cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare și a anexei
nr. 9 la aceasta, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de
afaceri, comerţ și antreprenoriat nr. 1.066/2017. (MO nr
nr.. 0927 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 1593 din 17 Noiembrie 2017 privind modificarea
Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în
cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a
produselor și serviciilor de piaţă și a anexei nr. 12 la aceasta, aprobată prin
Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ și antreprenoriat
nr. 894/2017. (MO nr
nr.. 0927 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 3289 din 16 Noiembrie 2017 privind modificarea și
completarea Ordinului președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 3.846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art.
92 din Codul de procedură fiscală, precum și pentru aprobarea modelului
și conţinutului unor formulare. (MO nr
nr.. 0929 din 2017)

hermes
CONT
ACT
CONTA

Barracuda, Bullion, DDN, Extreme
Networks, Juniper, SonicWALL (6029)
 Mănuși de unică folosinţă din latex și
Nitril diverite tipuri - cantităţi foarte mari
(6032)
 Sare și clorură de sodiu pur (6033)
 Cămăși și bluze pentru poliţie,
albastre și albe, cu mânecă lungă și mânecă
scurtă (6034)
 Încălţăminte cu feţe din material
textil - contract cadru pentru anii 20192021 cu posibilitate de extindere pentru
2022 și 2023 (6035)
 Mobilier (6036)
 Microfoane și seturi de portavoce
(6037)
Vietnam
 Echipamente si materiale electrice
de bază pentru substatie si linie electrica
220 kV (6041)
 Sistem-portal de vizualizare a
activelor (6042)

nr.. 3357 din 23 Noiembrie 2017 pentru aprobarea Procedurii
• Ordin nr
privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanţelor fiscale.
(MO nr
nr.. 0931 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 6712 din 07 Noiembrie 2017 privind aprobarea modului
de efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană
implementate în parteneriat. (MO nr
nr.. 0933 din 2017)
nr.. 1852 din 25 Octombrie 2017 pentru stabilirea valorii
• Ordin nr
nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului
2017. (MO nr
nr.. 0935 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 3004 din 16 Noiembrie 2017 privind aprobarea Procedurii
de soluţionare a contestaţiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin.
(5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin.
(4), art. 390 alin. (2) și art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal. (MO nr
nr.. 0937 din 2017)
• Ordin nr
nr.. 3300 din 16 Noiembrie 2017 privind modificarea și
completarea Ordinului președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 2.011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la
cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art.
316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și
pentru aprobarea modelului și conţinutului unor formulare. (MO nr
nr.. 0938
din 2017)
• Ordin nr
nr.. 3121 din 28 Noiembrie 2017 privind prospectele de
emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligaţiunilor de stat
de tip benchmark aferente lunii decembrie 2017. (MO nr
nr.. 0944 din
2017)
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