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Trei luni sub semnul Coronavirusului... 
Cu obiective bine conturate și o echipă 

încrezătoare în îndeplinirea și 
materializarea planurilor stabilite, așa a 
început Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș anul 2020. Și, bazându-ne 
atât pe forțele proprii cât și pe susținerea 
din partea membrilor și colaboratorilor 
noștri, am reușit să definitivăm primele 
două luni pe măsura celor propuse. Până 
când noul tip de coronavirus a declanșat 
o pandemie care a schimbat, la nivel 
mondial, scenariul activității multora 
dintre noi.  

Decretarea, în luna martie, a stării de 
urgență la nivel național a dus la 
amânarea tuturor activităților CCI 
Maramureș cu publicul, inclusiv la 
reducerea programului de lucru la sediu 
și ulterior, la suspendarea acestuia. Astfel 
că, timp de aproximativ două luni, pentru 
a proteja starea de sănătate a angajaților 
și a limita răspândirea COVID-19, 
instituția camerală a fost nevoită să ia 
unele măsuri în acest sens, iar personalul 
să își desfășoare munca de la domiciliu 
până la ridicarea stării de urgență.  

În tot acest timp, consecințele 
pandemiei au generat efecte negative în 
lanț și s-au răsfrânt grav asupra 
economiei. Am asistat la o zdruncinare a 
mediului de afaceri și am văzut semnalele 
unei recesiuni severe. La nivel 
instituțional, deși s-a procedat la 
reducerea activității, Camera de Comerț 

și Industrie Maramureș a rămas în 
permanență în dialog deschis cu 
comunitatea de business. În calitatea de 
reprezentant și susținător al mediului de 
afaceri, instituția camerală a solicitat 
membrilor săi să comunice dacă situația 
de criză are un impact negativ asupra 
activității pe care o desfășoară. De 
asemenea, s-a solicitat antreprenorilor să 
transmită propuneri cu privire la măsurile 
ce trebuie luate în contextul crizei 

Coronavirusului, pentru a nu destabiliza 
activitatea companiilor. Ulterior, acestea 
au fost transmise Camerei de Comerț și 
Industrie a României, apoi Guvernului și 
Grupului de Lucru Interinstituțional 
pentru evaluarea impactului economic, 
financiar și bugetar asupra României, 
generat de efectele epidemiei COVID-19, 
grup din care face parte și CCIR. De 
asemenea, pe perioada stării de urgență, 
CCI Maramureș a informat companiile 
maramureșene cu privire la Ordonanțele 
de Urgență care au vizat domeniul 

economic. Nu în ultimul rând, în contextul 
epidemiologic actual, prin inițiativă 
comună, Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș și Consiliul Județean 
Maramureș în colaborare cu 
municipalitatea băimăreană au hotărât, la 
începutul lunii mai, demararea unor 
consultări publice cu antreprenorii 
maramureșeni pentru a identifica 
problemele cu care se confruntă și 
soluțiile ce ar putea fi implementate în 
sprijinirea afacerii lor, respectiv reluarea 
activității firmelor care au fost blocate de 
criza coronavirusului. 

Toate aceste activități sunt prezentate 
pe larg în acest număr al Buletinului 
Informativ Hermes Contact. Din cauza 
situației generată de pandemia COVID-19, 
ziarul Hermes Contact nu a mai putut fi 
realizat lunar, astfel că am decis 
prezentarea, într-un singur număr, a 
activității camerale din cele trei luni aflate 
sub semnul coronavirusului. Prin 
adaptarea la noile scenarii, Camera de 
Comerț și Industrie Maramureș duce mai 
departe proiectele sale, cu respectarea 
tuturor măsurilor dispuse în contextul 
pandemiei, și asigură mediul de afaceri că 
prin atribuțiile sale, instituția camerală va 
reprezenta, apăra și va susține interesele 
membrilor săi și ale comunității de 
business în raport cu autoritățile publice 
ori ale organisme.  

Oana DULF 

Informări de interes pentru 
mediul de afaceri în perioada 

pandemiei 

Întâlniri cu reprezentanți ai 
companiilor maramureșene   

- din pag. 10 -  

Alte activități - din pag. 13 

Încă din 17 martie 2020, mediul de afaceri propune 
Guvernului României, prin CCIR și Camerele de Comerț și 
Industrie Județene măsuri imediate pentru a diminua efectele 
economice negative generate de COVID-19. 

Un prim set de propuneri de măsuri imediate, care vizează 
politicile economice, fiscale, monetare necesare privind diminuarea 
potenţialelor efecte economice negative ale pandemiei generate de 
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COVID-19 asupra agenţilor economici din 
România a fost întocmit şi trimis Guvernului 
României, respectiv premierului Ludovic 
Orban şi Grupului de lucru GLI-ECOROM, 
de către Camera de Comerţ şi Industrie a 
României (CCIR). La realizarea acestui plan 
de măsuri şi-au adus aportul CCIR 
împreună cu Camerele de Comerţ şi 
Industrie judeţene, în urma consultării 
mediului de afaceri. 

„Vă mulțumim tuturor pentru propunerile, 
măsurile și soluțiile care au stat la baza 
realizării demersului instituțional și vă 
asigurăm, în continuare, de implicarea 
deplină a CCI Maramureș în susținerea 
intereselor membrilor săi și a mediului de 
afaceri în general”, transmite preşedintele 
CCI Maramureş, Florentin-Nicolae Tuş. 

Propunerile de măsuri imediate au fost: 
1. Scutirea sau cel puţin eşalonarea plăţii 

impozitelor, taxelor şi contribuţiilor agenţilor 
economici (CAS, CASS şi CAM) pentru 
salariile angajaţilor acestora pentru o 
perioadă de 90 de zile concomitent cu 
acordarea unei bonificaţii de cel 
puţin 15% companiilor care 
înţeleg să nu acceseze 
opţiunea de reeşalonare; 

2. Prelungirea până pe data 
de 25 mai 2020, prin derogare 
de la prevederile art. 42, alin. 
(1) din Codul Fiscal a 
termenului de depunere a 
declaraţiei anuale de impozit pe 
profit aferentă anului fiscal 
2019; 

3. Prelungirea de la 15 zile la 
45 de zile a termenului în care 
poate începe executarea silită, pentru toate 
somaţiile active emise de ANAF în situaţia în 
care nu se stinge debitul sau nu se notifică 
organul fiscal cu privire la intenţia de a 
demara procedura de mediere. În practică, 
există situaţii în care aceste somaţii sunt 
transmise din eroare, însă datorită situaţiei 
create, contribuabilii pot avea nevoie de timp 
suplimentar pentru a analiza situaţia şi a 
notifica organul fiscal cu privire la intenţia de 
a demara procedura de mediere; 

4. Amânarea termenelor pentru 
depunerea situaţiilor financiare aferente 
anului 2019 şi depunerea D101, deconturi 
TVA, D390, D394; 

5. Creşterea investiţiilor publice pentru 
susţinerea economiei şi direcţionarea unor 
resurse financiare corespunzătoare din 
bugetul de stat sau cel comunitar, pentru 
sprijinirea activităţii curente a sectorului 
IMM; 
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6. Acordarea de linii de credit prin 
intermediul băncilor cu capital de stat (CEC 
Bank, Eximbank) pe termen de un an cu 
dobândă „0” sau cel mult 50% din ROBOR, 
pentru IMM şi pentru celelalte entităţi ce au 
până la 50 de angajaţi (PFA, IF, II, AF, 
ONG) pentru a stimula revenirea rapidă a 
activităţii; 

7. Acordarea de garanţii guvernamentale 
companiilor pentru a contracta finanţări 
bancare pentru susţinerea activităţii curente, 
inclusiv a şomajului tehnic şi totodată 
acordarea de scutiri pe impozite pentru 
angajările noi; 

8. Eşalonarea datoriilor fiscale pe o 
perioadă de până la 120 de zile de la 
termenul de plată (25.03.2020), fără a fi 
calculate dobânzi şi penalităţi pentru 
această perioadă; 

9. Compensarea între sumele de 
rambursat de la bugetul de stat şi obligaţiile 
fiscale scadente ale contribuabililor 
persoane juridice, fără calcularea de 
penalităţi în sarcina acestora dacă 
compensarea nu s-a realizat la timp de către 
stat; 

10. Rambursarea imediată a datoriilor 
statului către agenţii economici: rambursări 
de TVA, recuperări de impozite etc; 

11. Adoptarea cu celeritate a proiectului 
legislativ privind tranzacţiile electronice, 
proiect de Lege privind identificarea 
electronică şi serviciile de încredere aflat în 
dezbatere la Camera Deputaţilor (L481/2019 
– Pl-x 475/2019) sau emiterea de către 
Guvernul României a unei Ordonanţe de 
Urgenţă prin care semnăturii electronice 
avansată să-i fie recunoscută valoarea 
juridică şi care să producă efecte juridice 
depline; 

12. Modificarea H.G. nr. 1186/2000 pentru 
aprobarea Listei cuprinzând urgenţele 
medico-chirurgicale, precum şi bolile 
infectocontagioase din grupa A, pentru care 
asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru 
incapacitate temporară de muncă fără 
condiţii de stagiu de cotizare prin adăugarea 

COVID-19 pe lista bolilor infectocontagioase 
astfel încât să beneficieze de indemnizaţie şi 
cei fără stagiu de cotizare; 

13. Eliminarea plafoanelor pentru 
constituirea de provizioane pentru riscul de 
neîncasare a clienţilor; 

14. Rambursarea de urgenţă către agenţii 
economici a plăţilor concediilor medicale ale 
angajaţilor acestora; 

15. Trecerea medicamentelor, 
materialelor şi serviciilor SSM necesare 
pentru prevenţie, dezinfecţie şi protecţie de 
la cota redusă sau standard de TVA, la cota 
de 5%; 

16. Introducerea şi acordarea 
deductibilităţii fiscale pentru provizioanele de 
continuitate a activităţii; 

17. Instituirea unor măsuri privind şomajul 
tehnic pentru toţi agenţii economici, 
aplicabile inclusiv altor entităţi, inclusiv 
organismelor neguvernamentale care 
desfăşoară activităţi economice; 

18. Adoptarea de urgenţă şi cu deplină 
transparenţă a procedurii stabilită prin 
hotărâre a Guvernului, pentru punerea în 
aplicare a măsurilor Legii nr. 19/2020 privind 

acordarea unor zile libere 
părinţilor pentru supravegherea 
copiilor, în condiţiile în care 
măsura extinderii termenului de 
suspendare a cursurilor 
unităţilor de învăţământ este 
prevăzută a fi în fiinţă pe toată 
perioada în care este instituită 
starea de urgenţă; 
19. Scutirea sau cel puţin 
amânarea de la plata TVA a 
impozitului pe venit, a 
contribuţiilor sociale şi a taxelor 
locale pentru trimestrele I şi II 

ale anului în curs pentru firmele din 
domeniul turismului; 

20. Efectuarea demersurilor către sectorul 
bancar în vederea instituirii unor perioade de 
graţie a plăţilor ratelor bancare pe o anumită 
perioadă fără perceperea de dobânzi sau 
penalităţi; 

21. Acordarea tichetelor de vacanţă cu 
posibilitatea utilizării imediată a acestora, 
concomitent cu contractarea vacanţelor; 

22. Suspendarea plăţilor pentru licenţe de 
transport, taxe de drum, ARR, etc., specifice 
companiilor din domeniul transportului; 

23. Scutirea de la plata impozitului de 
profit şi pe dividende corespunzătoare 
anului 2019 şi considerarea ca impozit 0 pe 
profit şi pe dividende pentru anul 2020, dacă 
impozitul este reinvestit în activitatea 
principală; 
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24. Suportarea prin bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări 
Sociale de Sănătate a tuturor cheltuielilor efectuate de către agenţii 
economici cu materialele specifice pentru prevenirea răspândirii 
virusului – măşti, dezinfectanţi etc. 

* * * 
În 23 martie 2020 - Camera de Comerț și Industrie Maramureș a 

transmis un apel către instituțiile bancare pentru a realiza 
culoare separate la ghișee - pentru clienții persoane fizice, 
respectiv pentru clienții persoane juridice, acolo unde această 
măsură nu a fost încă luată.  

Menționăm că apelul a venit în urma mai multor semnale 
transmise instituției camerale de către companii care au sugerat că 
ar fi oportun ca operațiunile bancare să fie evidențiate separat la 
ghișee, cele pentru persoanele juridice fiind adesea mai ample, în 
funcție de interesele sau acțiunile economice pe care trebuie să le 
întreprindă persoana juridică. Pentru că unul dintre obiectivele 
Camerei de Comerț și Industrie Maramureș este de a sprijini și de a 
asigura un dialog real între mediul 
de afaceri și autorități, am lansat 
apelul cu încrederea că unitățile 
bancare îl vor lua în considerare și 
că vor respecta toate măsurile care 
se impun în contextul crizei 
coronavirusului SARS-CoV-2 
(COVID-19). Am remarcat că 
unitățile bancare au fost printre 
primele instituții care au anunțat și 
au promovat prin intermediul 
canalelor de comunicare măsurile 
luate pentru protecția clienților și a angajaților, demers util cu atât 
mai mult cu cât serviciile băncilor rămâneau deschise publicului pe 
perioada crizei.  

Având în vedere starea de urgență determinată de provocarea 
epidemiologică, principala preocupare trebuia să fie protejarea 
sănătății angajaților și clienților. Traversam cu toții o perioadă dificilă 
și numai prin respectarea regulilor și a măsurilor imperios necesare 
puteam reuși să ne reluăm cu toții mai repede activitatea care 
trebuie să funcționeze la parametri optimi. 

* * * 
În 26 martie a.c. făceam cunoscut faptul că Ordinul nr. 

791/24.03.2020 al ministrului economiei, energiei și mediului de 
afaceri privind acordarea certificatelor de situații de urgență 
operatorilor economici a căror activitate este afectată în 
contextul pandemiei SARS-CoV-2 a fost publicat în Monitorul 
Oficial partea I, nr. 248/25.03.2020. 

Potrivit Ordinului 791/2020, au fost realizate două tipuri de 
certificate ce vor fi acordate la cerere companiilor afectate de 
pandemie, de către Ministerul Economiei, energiei şi mediului de 
afaceri. 

- Tip 1 Albastru – eliberat pentru solicitanţii care cer acordarea în 
baza declarației pe propria răspundere din care rezultă întreruperea 
totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de 
autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de 
urgență decretate; 

- Tip 2 Galben – eliberat pentru solicitanții care cer acordarea 
acestuia în baza declarației pe propria răspundere din care rezultă 
înregistrarea unei diminuări a încasărilor în martie 2020 cu un 
procent de minimum 25% față de media încasărilor din ianuarie – 
februarie 2020. 

Certificatele se utilizează în relaţiile cu instituţiile statului pentru 
obţinerea de facilităţi/măsuri de sprijin ori în relaţiile comerciale, în 
condiţiile legii. Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de 
certificat de urgenţă. Cererea pentru eliberarea CSU se depune de 
solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://
prevenire.gov.ro/, iar eliberarea se va face automat, electronic, după 
validarea de către sistem a solicitării. 

* * * 
În 31 martie 2020 Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş a 

semnalat mediului de afaceri publicarea în Monitorul Oficial, partea 
I, nr. 260 şi nr. 261/ 30.03.2020 a următoarelor Ordonanţe de 
Urgenţă: 
 OUG nr. 32 din 26 martie 2020 privind modificarea şi 

completarea OUG nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de 
protecţie socială – inclusiv versiunea actualizată a OUG 

nr. 30/2020; 
 OUG nr. 33 din 26 martie 2020 
privind unele măsuri fiscale şi 
modificarea unor acte normative 
 OUG nr. 37 din 30 martie 2020 
privind acordarea unor facilități 
pentru creditele acordate de 
instituții de credit și instituții 
financiare nebancare anumitor 
categorii de debitori. 

* * * 
În 1 aprilie 2020 anunțam că au fost 

publicate în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 269 / 
31.03.2020 patru Ordine care fac referire la aprobarea modelelor 
de formulare necesare pentru şomajul tehnic plătit de stat, pe 
perioada stării de urgenţă determinată de pandemia 
coronavirus COVID-19.  

Era vorba despre modelul cererii, al declaraţiei pe propria 
răspundere şi al listei persoanelor care urmează să beneficieze de 
plata indemnizaţiei pentru Angajatori, pentru categoria „Alţi 
profesionişti”, pentru structurile sportive şi pentru „Drepturile de 
autor şi drepturile conexe” și de următoarele Ordine: 
 Ordinul nr. 741 din 31 martie 2020 pentru aprobarea modelului 

documentelor (modelul cererii, al declaraţiei pe propria 
răspundere şi al listei persoanelor care urmează să beneficieze 
de plata indemnizaţiei – pentru ANGAJATORI) prevăzute la art. 
XII alin. (1) din OUG nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu 
modificările şi completările aduse prin OUG nr. 32/2020 pentru 
modificarea şi completarea OUG nr. 30/2020 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie 
socială; 
 Ordinul nr. 740 din 31 martie 2020 privind aprobarea modelului 

documentelor (modelul cererii, al declaraţiei pe propria 
răspundere şi al listei persoanelor care urmează să beneficieze 
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de plata indemnizaţiei – pentru ALȚI 
PROFESIONIȘTI) prevăzute la art. XV alin. 
(1) din OUG nr. 30/2020 pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
protecţiei sociale în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, cu 
modificările şi completările aduse prin OUG 
nr. 32/2020 pentru modificarea şi 
completarea OUG nr. 30/2020 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri în domeniul protecţiei sociale în 
contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru 
stabilirea unor măsuri suplimentare de 
protecţie socială; 
 Ordinul nr. 742 din 31 martie 2020 

privind aprobarea modelului 
documentelor (modelul cererii, al 
declaraţiei pe propria răspundere şi 
al listei persoanelor care urmează să 
beneficieze de plata indemnizaţiei – 
pentru ACTIVITATE SPORTIVĂ) prevăzute 
la art. XV alin. (2) din OUG nr. 30/2020 
pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri în domeniul protecţiei sociale în 
contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, cu modificările şi completările 
aduse prin OUG nr. 32/2020 pentru 
modificarea şi completarea OUG nr. 30/ 
2020 pentru modificarea şi  completarea 
unor acte normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei 
sociale în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor 
măsuri suplimentare de protecţie socială; 
 Ordinul nr. 743 din 31 martie 2020 

privind aprobarea modelului documentelor 
(modelul cererii, al declaraţiei pe propria 
răspundere şi al listei persoanelor care 
urmează să beneficieze de plata 
indemnizaţiei – pentru DREPTURILE DE 
AUTOR ȘI DREPTURILE CONEXE) 
prevăzute la art. XV alin. (4) din OUG nr. 
30/2020 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei 
sociale în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, cu modificările şi completările 
aduse prin OUG nr. 32/2020 pentru 
modificarea şi completarea OUG nr. 
30/2020 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei 
sociale în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor 
măsuri suplimentare de protecţie socială. 

* * * 
În 6 aprilie a.c.  s-a transmis o informare 

a Comisiei Europene care a adoptat o 
modificare ce extinde cadrul temporar 
dispus la 19 martie 2020 pentru ca statele 
membre să poată să accelereze 
cercetarea, testarea și fabricarea de 
produse relevante pentru coronavirus, să 
protejeze locurile de muncă și să sprijine 

și mai mult economia în contextul 
epidemiei de coronavirus. Cadrul 
temporar modificat vine în completarea altor 
numeroase posibilități aflate deja la 
dispoziția statelor membre pentru a atenua 
impactul socioeconomic al epidemiei de 
coronavirus, în conformitate cu normele UE 
privind ajutoarele de stat. Astfel, sunt oferite 
cinci tipuri suplimentare de măsuri de ajutor: 

1. sprijin pentru cercetarea și 
dezvoltarea (C&D) relevante pentru 
coronavirus: Pentru a face față actualei 
crize sanitare, statele membre pot să acorde 
ajutoare sub formă de granturi directe, 
avansuri rambursabile sau avantaje fiscale 
activităților de C&D relevante pentru 
antivirale aferente coronavirus și alte 
antivirale pertinente. Se poate acorda un 
bonus pentru proiectele de cooperare 
transfrontalieră între statele membre. 

2. sprijin pentru construirea și 
modernizarea infrastructurilor de testare: 
Statele membre pot să acorde ajutoare sub 
formă de granturi directe, avantaje fiscale, 
avansuri rambursabile și garanții de 
acoperire a pierderilor pentru a sprijini 
investițiile care să permită construirea sau 
modernizarea instalațiilor necesare pentru 
dezvoltarea și testarea produselor care 
contribuie la combaterea epidemiei de 
coronavirus, până la prima dezvoltare 
industrială. Printre acestea se numără 
medicamente (inclusiv vaccinuri) și 
tratamente, dispozitive și echipamente 
medicale (inclusiv ventilatoare și 
îmbrăcăminte de protecție, precum și 

instrumente de diagnosticare), dezinfectanți, 
instrumente de colectare și prelucrare a 
datelor care contribuie la combaterea 
extinderii virusului. Pentru a încuraja 
cooperarea și pentru a sprijini luarea rapidă 
de măsuri, întreprinderile pot beneficia de un 
bonus atunci când investiția lor este sprijinită 
de mai multe state membre sau atunci când 
investiția este finalizată în termen de două 
luni de la acordarea ajutorului. 

3. sprijin pentru fabricarea de produse 
care contribuie la combaterea epidemiei 
de coronavirus: Statele membre pot să 
acorde ajutoare sub formă de granturi 
directe, avantaje fiscale, avansuri 

rambursabile și garanții de acoperire a 
pierderilor pentru a sprijini investițiile 
care să permită fabricarea rapidă a 
produselor relevante pentru 
coronavirus [astfel cum sunt enumerate 
la punctul (ii)]. Pentru a încuraja 
cooperarea și pentru a sprijini luarea 
rapidă de măsuri, întreprinderile pot 
beneficia de un bonus atunci când 
investiția lor este sprijinită de mai multe 

state membre sau atunci când investiția este 
finalizată în termen de două luni de la 
acordarea ajutorului. 

4. sprijin specific sub formă de 
amânare a plății impozitelor și/sau 
suspendări ale contribuțiilor de asigurări 
sociale: Pentru a reduce și mai mult 
constrângerile în materie de lichidități cu 
care se confruntă întreprinderile din cauza 
crizei generate de coronavirus și pentru a 
păstra locurile de muncă, statele membre 
pot să acorde amânări specifice ale plății 
impozitelor și ale contribuțiilor de asigurări 
sociale în acele sectoare sau regiuni sau 
pentru acele tipuri de întreprinderi care sunt 
cel mai grav afectate de epidemie. 

5. sprijin direcționat sub formă de 
subvenții salariale pentru angajați: Pentru 
a contribui la limitarea impactului crizei 
cauzate de coronavirus, statele membre pot 
să contribuie la costurile salariale ale 
acestor întreprinderi în sectoarele sau 
regiunile care au fost cel mai puternic 
afectate de epidemia de coronavirus și care, 
în caz contrar, ar fi trebuit să disponibilizeze 
personal. 

Cadrul temporar modificat extinde, de 
asemenea, tipurile de sprijin existente pe 
care statele membre le pot acorda 
întreprinderilor care au nevoie de ajutor. De 
exemplu, acesta le permite acum statelor 
membre să acorde împrumuturi cu dobândă 
zero, garanții pentru împrumuturi care să 
acopere 100% din riscuri sau să furnizeze 

Informări de interes pentru mediul de afaceri în perioada pandemiei 
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fonduri proprii până la valoarea nominală de 800000EUR per 
întreprindere. Acest sprijin poate fi combinat, de asemenea, cu așa-
numitele ajutoare de minimis (pentru ca ajutoarele per întreprindere 
să poată fi de până la 1 milion EUR) și cu alte tipuri de ajutoare. 
Această măsură ar trebui să fie utilă în special pentru a satisface 
foarte rapid nevoile urgente de lichidități ale întreprinderilor mici și 
mijlocii. 

Cadrul temporar modificat va fi în vigoare până la sfârșitul 
lunii decembrie 2020. Mai multe detalii puteţi afla şi din acest link: 
https://ec.europa.eu/romania/
news/20200403_extindere_cadru_ajutor_de_stat_ro 

* * * 
14 aprilie 2020. CCI Maramureș aducea la cunoștința 

întreprinderilor mici și mijlocii informarea despre lansarea 
Programului IMM INVEST Romania, demarat de Fondul Național 
de Garantare a Creditelor pentru IMM și implementat pentru a 
preîntâmpina și a lua măsuri de diminuare a consecințelor 
economice generate de pandemia COVID-19 asupra întreprinderilor 
mici și mijlocii. Programul guvernamental IMM INVEST ROMANIA 
permite IMM-urilor afectate semnificativ de criză să își asigure 
lichiditățile pentru derularea 
activității curente sau pentru 
investiții, prin accesarea unor 
finanțări garantate.  

Peste 40.000 de întreprinderi 
mici și mijlocii sunt așteptate să 
se înscrie în acest program 
guvernamental. Potențialii 
beneficiari își vor putea asigura 
lichiditățile pentru derularea 
activității curente sau pentru 
investiții, prin accesarea de 
finanțări garantate. Înscrierea în 
program va fi posibilă începând cu data de 17.04.2020, ora 10.00, 
când portalul www.imminvest.ro va deveni operațional. 

Pentru accesarea programului, întreprinzătorii trebuie să parcurgă 
câțiva pași simpli: 

- IMM-ul intră în aplicația disponibilă pe portalul 
www.imminvest.ro; 

- Completeză online datele de identificare și atașează declarația 
IMM în format .pdf; 

- Solicită unul sau mai multe credite/ linii de credit; 
- Aplicația va genera automat solicitantului un mesaj de 

confirmare a efectuării înregistrării; 
- FNGCIMM emite acordul de principiu privind eligibilitatea în 

cadrul programului și un număr de înregistrare, după verificarea 
informațiilor furnizate de potențialul beneficiar; 

- FNGCIMM pune on line la dispoziția instituției de credit 
selectate, documentele înregistrate de IMM, precum și acordul de 
principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant; 

- Instituția de credit analizează cererea de finanțare și adoptă 
intern decizia de acordare a creditului de investiții/ creditului liniei de 
credit, conform solicitării beneficiarului; 

- Instituția de credit aprobă creditul și transmite F.N.G.C.I.M.M. 
solicitarea privind acordarea garanţiei de stat. 

În data de 8 aprilie s-au publicat în Monitorul Oficial normele de 
aplicare ale programului IMM Invest, prin care microîntreprinderile și 
firmele mici și mijlocii din România pot obține credite bancare cu 
dobânzi suportate de stat până la sfârșitul anului 2020, după care li 

se vor aplica anumite niveluri de dobândă. Principalul avantaj al 
Programului IMM INVEST ROMANIA este că asigură o finanțare 
rapidă, fără costuri de finanțare și de garantare, având avantajul 
garanției statului pentru toate categoriile de credite, dobânda și 
comisionul de garantare fiind suportate integral de la bugetul de stat, 
prin Ministerul Finanțelor Publice.  

Subvenționarea totală a costurilor cu dobânzile și comisioanele se 
aplică de la data acordării creditului până la 31 martie 2021, cu 
posibilități de prelungire. Statul garantează 90% din credite/ linii de 
credit pentru finanțarea capitalului de lucru care se încadrează în 
500.000 de euro în cazul microîntreprinderilor și 1 milion de euro în 
cazul întreprinderilor mici. 

După perioada de expirare a granturilor de acoperire a dobânzilor 
și comisioanelor, IMM-urile (inclusiv microîntreprinderile) vor suporta 
dobânzi pentru creditele garantate de stat astfel: 

- ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de 2,0% pe an pentru 
creditele de investiții și 

- ROBOR la 3 luni plus o marjă de 2,5% pe an pentru creditele/
liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.  

Marja nu va include comisionul de administrare, comisionul de risc 
precum și taxele aferente operațiunilor conexe activității de creditare 
cum ar fi taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea 

garanțiilor.  
Detalii privind caracteristicile 
programului și condițiile de 
eligibilitate se regăsesc pe site-ul 
FNGCIMM https://
www.fngcimm.ro/. 

* * * 
Propunerile Sistemului Cameral 
pentru repornirea economiei 
naționale au fost comunicate în 5 
mai a.c. 
În contextul necesității diminuării 
efectelor economice negative ale 

pandemiei COVID-19 asupra mediului de afaceri național, Camera 
de Comerț și Industrie a României împreună cu membrii acesteia – 
Camerele de Comerț și Industrie județene au realizat o consultare 
susținută a comunității de afaceri la nivel național privind politicile 
publice necesare a fi implementate pe plan economic, financiar, 
investițional, al pieței muncii și în domeniul agriculturii.  

Măsurile, care au fost deja propuse Guvernului Românei, vor 
sprijini, în mod eficient, limitarea pierderilor suferite de 
comunitatea de afaceri și vor avea menirea de a reconsolida 
afacerile românești, atât pe durata stării de urgență, cât și după 
finalizarea acesteia. 

Pe plan economic: 
1. relaxarea treptată, cât mai rapid posibil, a restricțiilor 

impuse și reluarea activităților economice, în cât mai multe 
sectoare ale economiei, pentru salvarea locurilor de muncă și 
echilibrarea bugetului de stat și a bugetelor locale; 

2. redeschiderea treptată a magazinelor, începând cu cele de 
dimensiuni mai mici, ca măsură menită să asigure cumpărarea, 
de către populație, a produselor necesare, altele decât cele 
alimentare. Astfel, va fi încurajată și sprijinită producția internă a 
articolelor de îmbrăcăminte, încălțăminte și a altor articole necesare 
în gospodărie), fiind totodată ușurat efortul guvernamental de 
finanțare a sumelor necesare pentru plata șomajului tehnic pentru 
salariații unităților comerciale; 

Continuare în pag. a 6-a 
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3. repornirea treptată a cât mai multor 
activități productive și de prestări 
servicii – unități de alimentație publică și 
cazare turistică (la început cu un grad de 
ocupare de cel mult o treime, o jumătate din 
capacitatea totală de cazare, admisă prin 
autorizațiile de funcționare), cu respectarea 
unor reguli clare de protecție sanitară a 
salariaților și a regulilor de distanțare 
socială. De asemenea, reluarea, treptată, 
a activităților de prestări de servicii 
precum spălătorii și curățătorii chimice, 
unități de frizerie și coafură, cu 
respectarea condițiilor speciale de păstrare 
a regulilor specifice de igienă și de 
distanțare socială; 

4. redeschiderea treptată a 
restaurantelor, cafenelelor, barurilor și a 
altor unități de alimentație publică, la 
început cu un orar redus, ce poate fi 
prelungit, treptat. Se pot stabili limite de 
până la 50-100 de consumatori aflați 
simultan în aceste unități, în funcție de 
capacitatea acestora, respectându-se reguli 
noi de distanțare între consumatori (de ex. 
distanța între mese de 1,5-2 m, fără a se 
depăși o treime sau o jumătate din gradul 
de ocupare maxim aprobat pentru condițiile 
normale de funcționare); 

5. permiterea treptată a organizării de 
expoziții și târguri specializate în aer 
liber, cu respectarea regulilor de 
distanțare socială, având până la 100 de 
expozanți și cu acces limitat și controlat, al 
vizitatorilor; 

6. de asemenea, este necesară re-
deschiderea urgentă a cabinetelor 
stomatologice și a altor cabinete 
medicale, cu respectarea măsurilor 
specifice (distanțare, purtarea de mască și 
mănuși de protecție etc.); 

7. subvenționarea, totală sau parțială, 
a unor cursuri de inițiere și perfecționare a 
personalului pentru dobândirea și 
perfecționarea cunoștințelor și abilităților 
acestora în domeniul digitalizării, precum 
și a unor cursuri de reconversie 
profesională, calificare/recalificare, 
având în vedere că unele activități nu vor 
mai putea fi desfășurate; 

8. demararea unei campanii pentru 
susținerea și promovarea producătorilor 
autohtoni, a afacerilor locale, prin crearea 
unui mecanism on-line - o platformă unde 
producătorii, comercianții, serviciile specifice 
unei anumite zone teritoriale să se poată 
înscrie, facilitându-se, prin intermediul 
acesteia, încheierea de contracte și 
tranzacționarea diverselor mărfuri; 

Informări de interes pentru mediul de afaceri în perioada pandemiei 

Urmare din pag. a 5-a 9. trecerea materialelor/serviciilor SSM 
– prevenție/dezinfecție/protecție, de la cota 
redusă sau standard de TVA la cota de 0 
(zero)%; 

10. suplimentarea finanțării în cadrul 
programului IMM Invest. Propunem 
extinderea programului pentru finanțarea a  
cel puțin 100.000 de întreprinderi; 

11. diminuarea corespunzătoare a 
chiriilor ce trebuie plătite către CN Apele 
Române – ABDL de către societățile ce au 
închiriat suprafețe de plajă, pentru 
exploatarea acestora în scop turistic, pe 
perioada în care nu sunt permise activitățile 
de cazare și alimentație turistică pe litoral, 
în sezonul turistic 2020; 

12. declararea județului Suceava ca 
fiind zonă defavorizată, după modelul 

prevederilor Ordonanței de urgență nr. 
24/1998 privind regimul zonelor 
defavorizate. Activitățile cu ponderea cea 
mai importantă la PIB-ul județului - 
exploatarea și prelucrarea resurselor 
naturale, construcțiile, comerțul și serviciile, 
turismul, industria prelucrătoare, alimentară 
și textilă, transporturile, au fost în 
integralitate oprite sau restrânse; 

13. eliminarea prevederii art. 8 alin. (2) 
din HG nr. 1267/2010, care 
reglementează obligativitatea 
funcționării structurilor de primire 
turistică în perioada 01.05-30.09 a 
fiecărui an, având în vedere că, în acest 
an, nu se mai îndeplinesc condițiile de 
deschidere a sezonului turistic începând cu 
data de 1 mai; 

14. proiectarea și lansarea unor 
programe speciale de finanțare (UE sau 
bugetul de stat), în contextul situației dificile 
generate de efectele negative ale 
pandemiei, în special pe zona de 
investiții, formare si programe de 
dezvoltare pentru mediul economic; 

15. în marja POCA 2014-2020, pe latura 
oportunității creării de Centre de resurse 
regionale pentru firme, propunem 
implicarea Ministerului Economiei, 
Energiei și Mediului de Afaceri în calitate 
de beneficiar al unui proiect finanțat prin 
POCA 2014-2020, cu suport din partea 

unor parteneri relevanți (camere de 
comerț, organizații patronale, asociații 
profesionale). Prin intermediul unor 
asemenea centre de suport se vor putea 
presta gratuit serviciile necesare și utile 
firmelor (care vor fi puternic decapitalizate), 
în perioada post-criză. Tipurile de servicii 
vizează domenii precum contabilitate, 
juridic, resurse umane, consiliere și mediere 
financiară, transformare digitală, consultanță 
pentru adaptarea la noul context socio-
economic, consultanță cu privire la 
restructurarea afacerii etc.; 

16. instituirea unui Program național 
de susținere a parcurilor industriale și a 
incubatoarelor de afaceri. Proiectul poate 
fi inițiat prin constituirea în fiecare judeţ a cel 
puţin unei structuri de susținere a firmelor, 
respectiv identificarea clădirilor deținute de 
centre de cercetare naționale sau de alte 
entități ale statului și transformarea lor în 
centre suport pentru firmele afectate de 
criză; 

17. continuarea susținută a digitalizării 
administrației publice și realizarea 
acesteia, în principal, cu firme românești 
(concept, servicii etc.); 

18. susținerea de investiții în unități de 
producție strategice pentru societate (în 
fiecare regiune ar trebui să existe minim o 
fabrică de materiale medicale și 
consumabile, un depozit multi-produse etc.); 

19. generalizarea programului „masă 
caldă în școli” de la data reînceperii 
școlilor, pentru anul școlar 2020-2021, în 
locul programului „lapte și corn”. În acest 
mod, se acordă sprijin pentru un număr 
mare de firme din sistemul HORECA și 
pentru industria alimentară românească. 

Pe plan financiar și fiscal: 
20. plata TVA la încasare, respectiv 

plata la zi a sumelor TVA de recuperat de 
la stat, măsură deosebit de importantă, în 
special pentru operatorii economici cu 
activitate de export; 

21. scutirea de la plata impozitului de 
profit aferent anului 2019 și 2020, dacă 
aceste sume sunt reinvestite; 

22. acordarea unor subvenții destinate 
investițiilor, dacă numărul mediu al 
salariaților crește cu 10% față de anul 
precedent; 

23. modificarea Codului Fiscal în 
sensul instituirii posibilității (în cursul 
anului pentru care se acordă scutirea) 
pentru Consiliile Locale de a acorda, 
pentru agenții economici a căror cifră de 
afaceri a scăzut cu peste 25%, reducerea 
cotei pentru impozitul pe clădirile 

Continuare în pag. a 7-a 
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nerezidențiale aflate în proprietatea acestora din urmă, până la 
nivelul minim prevăzut la art. 460 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv 
la 0,2% sau chiar scutirea de impozit pentru astfel de proprietăți pe 
perioada situației de urgență și ulterior pentru cel puțin 12 luni, 
perioadă necesară de refacere a mediului de afaceri; 

24. instituirea posibilității (în cursul anului pentru care se 
acordă scutirea) pentru Consiliile Locale de reducere în cursul 
anului fiscal a cotelor adiționale la impozitele locale adoptate 
prin HCL în baza art. 489 din Codul fiscal, cu referire la 
posibilitatea de majorare cu 50% față de nivelurile maxime stabilite 
prin Codul Fiscal; 

25. instituirea posibilității pentru Consiliile Locale de scutire 
(în cursul anului pentru care se acordă scutirea) a taxelor de 
concesiune/ redevențelor, a taxei pe clădiri și taxelor pe 
terenuri pe perioada declarării stării de urgență; 

26. posibilitatea scutirii de impozitul pe clădiri și terenuri, pe 
perioada existenței stării de urgență, a 
unităților cu destinație turistică sau 
de agrement – hoteluri, pensiuni, 
campinguri, parcuri de distracții, 
ștranduri etc., HORECA fiind 
sectorul cel mai afectat de efectele 
negative ale pandemiei; 

27. stimularea exporturilor, prin 
aplicarea unei cote diminuate la 
impozitul pe profit; 

28. stabilirea măsurilor de 
creştere a salariilor bugetarilor corelate cu eficiența muncii 
depuse și cu evoluţia economiei României, astfel încât salariile 
din sectorul public să nu fie mai mari decât salariile din sectorul 
privat, pentru a preveni apariţia unor discrepanţe nejustificate, 
generatoare de multiple efecte negative (inflaţie, migraţie a forţei de 
muncă calificate, faliment, necompetitivitate la export etc.); 

29. inițierea unui program vizând accesul rapid la lichidităţi 
pentru firme. Scopul unui asemenea program este de a asigura 
firmelor accesul rapid la sume de până în 10.000 de euro, banii 
putând fi folosiți doar pentru salarii, chirii sau utilități și restituiți 
ulterior, fără dobândă; 

30. suportarea parțială a salariilor, de către stat, sub forma de 
șomaj tehnic parțial, cu plata unei părți a salariilor de către 
angajatori, pentru activitățile cu timp parțial; 

31. acordarea unei bonificații de 10% pentru plata la timp a 
oricăror impozite în anul 2020 și completarea pachetului de 
bonificare a operatorilor economici care își plătesc taxele și 
impozitele în termen, cu o reducere a fiscalității pe forța de 
muncă pe parcursul anului 2020; 

32. extinderea facilităților fiscale acordate industriei IT 
(reglementate de Ordinul nr. 1168/2017 privind încadrarea în 
activitatea de creare de programe pentru calculator) în sensul scutirii 
de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută la 
art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, și altor 
categorii de personal cum ar fi spre exemplu lucrătorii în 
agricultură; 

33. susținerea cu o cotă de 50% din salariul brut pentru 
salariații companiilor aflate în dificultate, cu condiția menținerii 
locului de muncă pe o perioadă dublă față de perioada acordării 
acestei susțineri; 

34. acordarea de granturi sau vouchere (pe dimensiuni de 
firme), pentru reluarea activității, cu indici de reușită în cca. 6 luni 

Informări de interes pentru mediul de afaceri în perioada pandemiei 

Urmare din pag. a 6-a și reintegrarea a minim 75% din personal, complementar muncii 
flexibile; 

35. stimularea sistemului bancar (inclusiv prin Fondul 
Național de Garantare a Creditelor pentru IMM), să adopte 
politici menite să asigure lichiditățile necesare cererii solvabile 
a populației și firmelor pentru a se aproviziona, produce, vinde 
și – în sectoarele unde este posibil și necesar (agricultură, industriile 
agroalimentare, medicamente, materiale sanitare, digitalizare, 
învățare continuă, etc.) pentru dezvoltare; 

36. rambursarea cât mai rapidă a plăților concediilor medicale 
către agenții economici sau dreptul de a le compensa cu 
impozitele datorate bugetului de stat; 

37. suportarea prin bugetul Fondului Național Unic de 
Asigurări Sociale de Sănătate a tuturor cheltuielilor efectuate de 
către agenții economici cu materialele specifice pentru prevenirea 
răspândirii virusului – măști, dezinfectanți etc.; 

38. acordarea de linii de finanțare nerambursabile sau cu 
dobândă zero pentru plata salariilor angajaților companiilor și 

altor organizații private; 
39. scutirea pentru o perioadă de 10 
ani la plata impozitului pe profit, 
pentru investițiile noi în industria 
alimentară (unități de producției 
noi). Motivații: crearea de noi locuri de 
muncă în întreprinderi care vor plăti 
TVA, impozite și contribuții pentru 
salarii, impozite locale pe clădiri etc.; 
echilibrarea deficitului balanței 
comerciale. 

Pe zona forței de muncă: 
40. continuarea plății șomajului tehnic pentru încă minim 3 

luni, după încetarea stării de urgență, pentru acei salariați care 
încă nu pot fi reîncadrați în muncă; 

41. scutirea de la plata contribuțiilor sociale și a impozitului 
specific pe perioada stării de urgență și până la 6 luni de la data 
încetării acesteia pentru salariile (indemnizațiile) aferente 
șomajului tehnic; 

42. implicarea ANOFM și a Agențiilor Județene pentru 
Ocuparea Forței de Muncă în activitățile de mediere între 
cererea și oferta de forță de muncă, începând cu lucrătorii din 
agricultură și construcții. Concret, propunem să se solicite din partea 
angajatorilor, necesarul de lucrători, pe categorii de calificări și să fie 
afișate, pe site-urile publice, locurile de muncă disponibile, astfel 
încât să fie încurajate cu prioritate angajările lucrătorilor 
români; 

43. flexibilizarea relației contractuale dintre angajat și 
angajator, în contextul economic generat de pandemie. Astfel, 
propunem ca angajatorul să poată diminua temporar, unilateral 
câștigul salarial lunar al angajatului, în directă corelație cu 
diminuarea cifrei de afaceri, urmare suspendării/ restrângerii 
activității economice; 

44. emiterea unei ordonanțe de urgență care să reglementeze 
aplicarea muncii cu program redus, de către fiecare unitate din 
România, indiferent de dimensiunea sau sectorul de activitate. O 
astfel de OUG ar mai trebui să stipuleze aspecte precum: 

a) fondul de șomaj va rambursa toate costurile suplimentare, iar 
unitatea va plăti doar pentru timpul efectiv de lucru stabilit prin 
acordul bi-partit la nivelul unității; 

b) munca cu program redus permite reducerea orelor de muncă 

Continuare în pag. a 8-a 
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zilnice față de programul normal de muncă 
de 8 ore pe durata unei perioade de cel 
puțin o lună, menținând, în același timp, 
relația de muncă și acordând o compensație 
salarială de 75% pe perioada timpului 
corespunzător reducerii orelor de muncă 
zilnice; 

c) pe perioada în care unitatea 
beneficiază de prevederile muncii cu 
program redus, unitatea nu poate 
disponibiliza și nu poate solicita lucrătorilor 
efectuarea de ore suplimentare. În caz de 
încălcare a acestei prevederi, unitatea va 
returna tot ajutorul primit; 

d) posibilitatea unei reduceri a timpului de 
lucru în totalitate (0 ore de muncă pe 
program normal de lucru). Angajații trebuie 
să efectueze în medie doar 20% din timpul 
lor normal de lucru pe o perioadă de 
trei luni, cu posibilitatea de a lucra 
comasat (de exemplu la sfârșitul 
perioadei), fără depășirea timpului 
normal de muncă de 8 ore pe zi. 

45. modificarea H.G. nr. 1186/2000 
pentru aprobarea Listei cuprinzând 
urgențele medico-chirurgicale, precum 
şi bolile infectocontagioase din grupa A, 
pentru care asigurații beneficiază de 
indemnizaţie pentru incapacitate temporară 
de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare 
prin adăugarea COVID-19 pe lista bolilor 
infectocontagioase, astfel încât să 
beneficieze de indemnizație și cei fără 
stagiu de cotizare; 

46. modificarea O.U.G. nr. 158/2005 
privind concediile și indemnizațiile de 
asigurări sociale de sănătate, astfel încât 
și persoanele fizice independente 
(autorizate) sa poată fi indemnizate la un 
nivel minim – în condițiile în care sunt o 
serie de activități cu sezonalitate mare care 
nu au obținut venituri în ultimele șase luni; 

47. abrogarea H.G. nr. 903/2016 pentru 
aprobarea Planului național de mobilitate 
concomitent cu modificarea art. 751 din 
Legea nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj. Stimularea 
ocupării forței de muncă în sensul eliminării 
restricției de la acordarea primelor de 
mobilitate doar persoanelor din Lista 
unităților administrativ-teritoriale din mediul 
rural cu grad de marginalizare peste medie 
și grad de marginalizare severă, a unităților 
administrativ-teritoriale cu grad redus de 
dezvoltare, conform valorilor indicelui 
dezvoltării umane locale și a unităților 
administrativ-teritoriale în care ponderea 
șomerilor înregistrați sau a persoanelor 
beneficiare de venit minim garantat și 

Informări de interes pentru mediul de afaceri în perioada pandemiei 

Urmare din pag. a 7-a alocație pentru susținerea familiei în 
populația după domiciliu, 18 – 62  de ani, 
este de peste 10% (cu excepția jud. Iași și 
Vaslui); 

48. modificarea legislației privind 
angajații sezonieri (în special pentru cei 
care lucrează în turismul de litoral), astfel 
încât aceștia să poată beneficia de ajutor de 
șomaj, la sfârșitul sezonului estival, chiar 
dacă nu mai îndeplinesc condiția de cotizare 
de minim 12 luni din cele 24 de luni 
precedente, pentru că nu au mai putut să fie 
angajați, începând cu luna aprilie a.c., din 
cauza restricțiilor privind desfășurarea unor 
activități; 

49. revenirea la forma inițială a 
prevederilor art. 78 din Legea nr. 
448/2006 privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap; 

50. posibilitatea de a acorda zile libere 

plătite în avans și recuperarea acestora 
prin ore suplimentare cu posibilitatea 
depășirii temporare a plafoanelor impuse de 
legislația actuală; 

51. suportarea impozitelor şi a 
contribuțiilor de asigurări sociale, de 
asigurări sociale de sănătate, precum şi a 
plății contribuției asiguratorii pentru 
muncă, aferente indemnizației prevăzute de 
Legea nr. 19/2020 modificată si completată, 
de la bugetul de Stat și nu de către 
angajator, așa cum este reglementat în 
prezent; 

52. introducerea, pentru minim 1 an, a 
tichetelor de masă caldă, fie suplimentar 
față de tichetele de masă. Se acordă astfel 
sprijin pentru un număr mare de firme din 
sistemul HORECA, prin susținerea acestora 
ca să nu se desființeze, prin păstrarea 
salariaților în activitate și plata pentru 
aceștia a salariilor și obligațiilor bugetare, 
dar și a TVA-ului și a impozitului pe profit; 

53. actualizarea alocației de hrană 
pentru pacienții internați în spitale, de la 
valoarea din Hotărârea 665/2016, medie 
de 10 lei/zi/pacient, până la minim 
valoarea unui tichet de masă, 20 lei/1 
masă. 

Fonduri europene: 
54. extinderea perioadei de 

implementare a proiectelor finanțate din 

fonduri europene, aflate în derulare, 
dincolo de perioada maximă prevăzută 
inițial; 

55. demararea unor programe cu 
finanțare din fonduri europene, prin POR, 
POCU etc. având ca obiectiv calificarea, 
recalificarea și perfecționarea forței de 
muncă, dotarea cu echipamente și 
materiale necesare desfășurării activității 
acestora în noile condiții de ”conviețuire” cu 
noul coronavirus, precum și pentru 
digitalizarea activităților întreprinderilor; 

56. continuarea simplificării 
mecanismelor de accesare a fondurilor 
europene, prin proceduri mai puțin 
birocratice în ceea privește raportările din 
cadrul proiectelor, focalizarea de obiective și 
rezultate mai mult calitative și mai puțin 
cantitative; 

57. sprijinirea partenerilor privați din 
consorțiile care derulează, în 
România, activitățile rețelei EEN 
(Enterprise Europe Network). 
Inițiativă a Comisiei Europene – este 
cea mai vastă rețea ce sprijină 
întreprinderile și organizațiile de sprijin 
ale mediului de afaceri, cu activități 
centrate pe acordarea de servicii de 
susținere a întreprinzătorilor, în special 
pentru activități inovative și de 

internaționalizare a afacerilor. Rețelele EEN 
sunt finanțate prin proiecte, în proporție de 
60% de Comisia Europeană, diferența de 
40% fiind suportată de structurile gazdă din 
fiecare țară. Procentul de 40% cofinanțare 
devine dificil de suportat, în actuala situație, 
pentru entitățile private precum Camerele de 
Comerț și Industrie, asociații de afaceri, 
chiar și firme private, universități și institute 
de cercetare. Propunerea noastră este ca 
Guvernul României să analizeze 
posibilitatea de a suporta jumătate din 
contribuția de 40% aferentă funcționării 
acestor rețele din România, respectiv să 
contribuie cu 20% la finanțarea acestor 
proiecte, prin cele 4 consorții ce 
funcționează în prezent în România. 

Pe plan investițional: 
58. realizarea, cu prioritate, de investiții 

din fonduri publice pentru construcția și 
reparația de autostrăzi, drumuri naționale 
și județene; 

59. demararea marilor investiții în 
infrastructură – transporturi, sănătate, 
educație, energie și mediu, cu acordarea 
unor drepturi prioritare în licitațiile pentru 
execuție către companiile din România; 

60. realizarea urgentă de investiții din 
fonduri publice pentru modernizarea 

Continuare în pag. a 9-a 
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Informări de interes pentru mediul de afaceri în perioada pandemiei 

Urmare din pag. a 8-a 

infrastructurii de transport – căile feroviare deteriorate, extinderea 
și modernizarea  aeroporturilor etc.; 

61. finanțarea de lucrări edilitare prin PNDL și identificarea, 
cât mai rapidă, a unor soluții viabile pentru finanțarea lucrărilor 
de refacere sau extindere a rețelei de irigații (stații de pompare, 
canale, conducte), având în vedere și seceta severă care se 
manifestă în această perioadă; 

62. înființarea unor fonduri de investiții, de tipul seed-capital – 
din fonduri europene (POCU) – pentru susținerea start-up-urilor și 
spin-off-urilor în domeniul medical / IT / servicii suport pentru 
digitalizarea componentelor societății; equity – pentru participarea 
directă a statului în firme afectate de criză; capital de risc – pentru 
start-up-uri, în stadii incipiente și companii emergente cu potențial 
de creștere ridicat și micro-granturi/micro-credite pentru 
dezvoltarea meșteșugurilor/serviciilor în mediul rural; 

63. inițierea unui Program strategic de susținere a Centrelor de 
Depozitare, Colectare și 
Distribuție a produselor agro-
alimentare românești, care să 
prevadă, printre altele, și 
obligativitatea marilor retaileri ca 
procentul de produse fabricate 
în România corespunzător unui 
anumit articol vândut prin rețelele 
acestora, să fie de cel puțin 
30%; 

64. anularea taxelor pe cifra 
de afaceri impuse furnizorilor 
de către marii retaileri și 
adoptarea Codului de bune practici care funcționează la nivelul 
Uniunii Europene de peste 10 ani; 

65. utilizarea voucherelor de vacanță pentru relansarea 
turismului românesc. În contextul în care statul îşi propune să 
restituie, total sau parțial, sumele achitate ca avansuri de către 
turiștii care solicită acest lucru, banii pot fi alocați din fondurile 
europene destinate domeniilor afectate de COVID- 19, sub 
formă de bonuri de masă sau vouchere de vacanță pentru 
servicii turistice în România, valabile până la sfârșitul anului 
2021; 

66. promovarea investițiilor şi a exporturilor româneşti în 
parteneriat public-privat, măsură ce are ca efecte benefice – 
dinamizarea substanţială a volumului investiţiilor şi a exporturilor 
producătorilor români și creșterea prestigiului României prin crearea 
mediului de afaceri cel mai prietenos din sud-estul Europei; 

67. îmbunătăţirea legislaţiei privind parteneriatul public-
privat, prin reglementarea unor forme mai simple de parteneriat 
public-privat, precum contractele de concepere, dezvoltare şi 
exploatare, instituirea unor prevederi speciale privind accesul 
firmelor la parteneriatul public-privat și privind parteneriatul public-
privat cu sectorul non-profit; 

În domeniul agriculturii: 
68. realizarea de plăți anticipate ale subvențiilor în 

agricultură, pentru a permite fermierilor să înființeze culturi 
agricole, să efectueze lucrările agricole necesare și să achiziționeze 
mașini, utilaje și echipamente agricole necesare; 

69. realizarea de investiții pentru reactivarea sistemelor de 
irigații existente în România până în anul 1989, indiferent de 
clasificarea ulterioară a acestora; 

70. subvenționarea, măcar parțială, a costului energiei 

electrice consumate pentru apa pompată pentru irigații în 
treptele 3-4 de udare; 

71. reluarea și extinderea programelor de creare a perdelelor 
forestiere, pentru protejarea culturilor agricole de secetă; 

72. înființarea, cu credite având dobânda subvenționată, a 
unităților de procesare a legumelor și fructelor produse în 
România; 

73. intervenția statului prin scheme de sprijin pentru fermieri 
în situații de secetă extremă sau severă, după modelul celor 
implementate în anul 2008. 

Aceste măsuri propuse ai fost difuzate în 5 mai. 
* * * 

În 15 mai 2020 aduceam la cunoştinţa operatorilor economici 
apariţia Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1926 din 7 mai 
2020 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 a 
Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import şi 
exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile 
necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în 

cursul anului 2020 (Monitorul 
Oficial nr. 376 din 11 mai 2020). 
Precizări suplimentare ale 
O.M.F.P. 1926 privind SCUTIRILE 
TVA LA IMPORT 
- Prin ordin se aprobă Lista 
bunurilor care pot fi importate în 
regim de scutire de taxe la import 
şi TVA conform Deciziei (UE) 
2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 
2020 privind scutirea de taxe la 
import şi exonerarea de TVA la 
importuri, acordate pentru 

mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de 
COVID-19 în cursul anului 2020, prevăzută în anexa nr. 1 la ordin. 

- Pot beneficia de scutire organizaţiile cu caracter caritabil sau 
filantropic autorizate de ANAF prin unităţile sale subordonate să 
beneficieze de o astfel de scutire. 

- În vederea autorizării pentru a importa bunuri în regim de scutire 
de la plata taxelor la import şi a TVA, organizaţiile cu caracter 
caritabil sau filantropic depun cerere la: 

a) direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, pentru 
contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora, cu 
excepţia contribuabililor mijlocii şi a contribuabililor care au domiciliul 
fiscal în raza teritorială a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor 
Publice Bucureşti; 

b) administraţiile finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii, 
pentru contribuabilii mijlocii care au domiciliul fiscal în raza teritorială 
a acestora; 

c) administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza 
teritorială a acestora, cu excepţia contribuabililor mijlocii; 

d) Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, 
pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ilfov. 

O altă măsură comunicată a fost că Guvernul a aprobat 
amnistia fiscală propusă de Ministerul Finanțelor pentru 
dobânzi, penalități și alte accesorii datorate de firme.  

* * * 
În tot acest timp CCI Maramureş și-a exprimat disponibilitatea de 

a pune la dispoziţia celor interesaţi legislația menționată pe baza 
unei solicitări transmise pe e-mailul instituţiei camerale – 
cci_mm@ccimm.ro. 

mailto:cci_mm@ccimm.ro
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modificarea Codului Fiscal, însă am propus întâlnirea de azi 
pentru ca să aflăm direct de la agenții economici cu ce 
probleme directe se confruntă și ce măsuri complexe și 
stimulative pentru mediul economic local s-ar putea lua”, a 
declarat președintele Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș, Florentin-Nicolae Tuș, în deschiderea întâlnirii de 
azi cu autoritățile publice și mediul de afaceri, desfășurată la 
Consiliul Județean Maramureș.  

     La rândul său, șeful 
administrației județene, 
Gabriel-Valer Zetea, a 
precizat: “Vă mulțumesc 
pentru prezența astăzi aici și 
vreau să vă spun că doresc să 
dăm un semnal că, economic 
nu e cazul de o relaxare ci de 
o mobilizare maximă pentru 
dinamizarea activității 
economice în județul 
Maramureș, altfel va fi foarte 
dificil să mai ajungem unde 
am fost. Suntem primii 
interesați să sprijinim 

funcționarea firmele din județ cu cei mai mulți angajați. 
Măsurile economice care s-au luat până acum sunt foarte 
puține și uneori bulibășite. Există două tipuri de măsuri ce se 
pot lua, unele la nivel guvernamental pe care noi încercăm să 
le transmitem din mediul de afaceri și să le influențăm ca 
atare și cu ajutorul Camerei de Comerț, dar și măsuri locale pe 
care le putem lua noi. Aș vrea să ne transmiteți care sunt în 
opinia dvs. măsurile care trebuie luate în Maramureș odată cu 
instalarea stării de alertă, măsuri pe care noi aici le putem lua 
și să vă ajute pe dvs. ca antreprenori.”  

Despre propunerile de măsuri ce sunt imperios necesare a fi 
luate pentru susținerea firmelor care au înregistrat scăderi 

Întâlniri cu reprezentanți ai companiilor maramureșene 

Scopul acestor întrevederi este de a identifica atât 
problemele cu care se confruntă companiile maramureșene 
afectate de criza coronavirusului cât și propunerile de măsuri 
și soluții care ar putea veni în sprijinul relansării sau reluării 
activității acestora. 

* * *  
O prima întâlnire în acest sens, inițiată de CCI Maramureș si 

CJ Maramureș, s-a desfășurat în 5 mai a.c., cu respectarea 
măsurilor de protecție și 
prevenire a răspândirii COVID
-19. Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a fost 
reprezentată la această 
întrunire de președintele 
Florentin-Nicolae Tuș, 
Consiliul Județean 
Maramureș de președintele 
Gabriel-Valer Zetea, iar 
Municipiul Baia Mare de 
viceprimarul Noemi Vida.  

În cadrul discuțiilor, 
Florentin-Nicolae Tuș a 
mulțumit autorităților publice 
pentru că au dat curs acestei inițiative dar și mediului de 
afaceri interesat de un dialog cât mai eficient cu factorii de 
decizie din județ. De asemenea, președintele CCI MM a mai 
prezentat planul de măsuri înaintat Guvernului de Camera de 
Comerț și Industrie a României și Camerele de Comerț și 
Industrie Județene, măsuri care pot sprijini, în mod eficient, 
limitarea pierderilor suferite de comunitatea de afaceri și care 
vor avea menirea de a reconsolida afacerile românești, atât pe 
durata stării de urgență, cât și după finalizarea acesteia. 

„Suntem prezenți aici, astăzi, pentru că avem încredere în 
deschiderea și suportul administrației publice județene în 
promovarea unor măsuri necesare pentru revitalizarea 
economiei locale după starea de urgență. Știm că anumite 
atribuții locale sunt limitate, în ceea ce privește poate Continuare în pag. a 11-a 

În 30 aprilie 2020, președintele CCI 
Maramureș, Florentin-Nicolae Tuș, a 
avut o întrevedere cu ing. Ioan Filip, 
proprietar și președinte al Consiliului de 
Administrație al Grupului TAPARO, 
membru al instituției camerale. În 
contextul pandemiei generată de COVID
-19, a fost adus în discuție planul de 
dezvoltare al firmelor Grupului TAPARO, 
cu precădere pe divizia dispozitive 
medicale și echipamente clinice de 
protecție individuală. 

Compania TECHTEX, membră a 
grupului TAPARO, produce în prezent 
250.000 de măști chirurgicale / zi. În 

cadrul discuției, oficialul Grupului 
TAPARO, ing. Ioan Filip, a menționat că, 
spre finalul lunii mai, fabrica va crește 

capacitatea de producție la 500.000 de 
măști chirurgicale / zi, urmând ca, din 
luna iunie, să fie produse 700.000 de 
măști chirurgicale / zi. Important de 
precizat este că fabrica va fi utilată și cu 
linii de producție de măști FFP2 și FFP3. 

Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș salută atât demersurile 
inițiate de conducerea grupului TAPARO 
în această perioadă dificilă pentru noi 
toți cât și activitatea tuturor 
companiilor maramureșene care au 
contribuit, în ultimele două luni, la 
creșterea producției de materiale 
medicale. 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș și Consiliul Județean Maramureș 
împreună cu Primăria Municipiului Baia Mare au demarat la începutul lunii mai  o 

serie de întâlniri cu reprezentanți ai comunității de afaceri  



HERMES CONTACT 11  

semnificative pe perioada 
epidemiei au vorbit oameni 
de afaceri din domeniul 
industrial: dna. Pamela Pop - 
director general al firmei 
EATON Electro Producție SRL, 
dl. Mircea Coza - manager 
COZMIRCOM SA, dl. Nicolae 
Dăscălescu – TECHNOCAD SA, 
dl. Gabriel Răducu Pop – 
Compania Antrepriza Montaj 
Instalații SA (AMISA) și dna. 
Angela Buculei – EPUROM 
SA.  

„Oricât dorim noi să ajutăm 
fiindcă avem firme mari, e 
timpul să ne gândim că 
trebuie să producem cât de 
repede. Fiindcă dacă nu 
producem, nu știm unde o să 
ajungem. Pe plan local, nu 
am avut niciodată probleme 
cu autoritățile locale, însă 
astăzi nu se poate face nimic 
în economia din plan local, 
fiindcă nu se știe ce măsuri se 
vor lua pe plan național. Nu 
avem o predictibilitate a 
măsurilor ce se vor lua. Și eu 
m-am înscris pe siteul 
IMMInvest, fac pariu că nu se 
vor finanța mai multe de 20% 
la ce criterii sunt acolo”, a 
atras atenția Mircea Coza, 
manager general 
COZMIRCOM SA. 

„Dacă acum asistăm la 
teama de a merge la muncă 
din cauza pandemiei, în viitor 
vom asista la lipsa locurilor 
de muncă. Vor exista, din 
păcate, situații în care ambii 
soți din familie sunt în 
situația de risc maxim de a 
rămâne fără loc de muncă și 
fără venit. Poate ar fi bine ca 
fiecare firmă care știe că a 
pierdut personal să facă o 
raportare a numărului și în 
paralel să încercăm să creăm 
un fond de solidaritate pe 
care să-l dăm înspre familii 
care sunt în aceste situații 
extreme și nu se mai pot 
întreține”, a susținut Nicolae 
Dăscălescu, directorul 

general al firmei TECHNOCAD 
SA. 

“Am redus activitatea voit, 
fiindcă și fabricile din 
Germania au făcut-o, nu că 
nu avem comenzi. Noi 
credem că în plan județean ar 
trebui să spunem un nu 
hotărât unei relaxări 
economice, fiindcă odată ce 
economia o ia în jos nu știu 
cum vom reuși să ne mai 
ridicăm”, a subliniat Pamela 
Pop, directorul general al 
firmei EATON din Sârbi-
Fărcașa. 

În urma acestei prime 
întâlniri, s-au conturat patru 
inițiative publice ce vor fi 
promovate la nivelul 
administrației județene în 
parteneriat cu mediul de 
afaceri și Camera de Comerț 
și Industrie Maramureș:  

1. analizarea modalității de 
înființarea a unui „Fond de 
solidaritate” pentru familiile 
lovite de șomaj în urma 
pandemiei Covid-19; 

2. promovare și sprijin 
pentru producătorii locali de 
produse tradiționale; 

3. deschiderea unei 
corespondențe oficiale către 
Parlamentul României și 
Guvern în care să fie 
prezentate inițiativele și 
măsurile propuse de mediul 
economic pentru susținerea 
economiei românești și a 
sistemului de sănătate;  

4. stabilirea pe perioada 
stării de alertă a unor măsuri 
de către Comitetul Județean 
pentru Situații de Urgență 
pentru protejarea sănătății 
angajaților din firmele locale. 

Întâlnirile de audiență 

publică și consultare 
organizate ca urmare a 
inițiativei comune a Camerei 
de Comerț și Industrie 
Maramureș și a Consiliului 
Județean Maramureș vor 
continua săptămâna viitoare, 
de această dată cu 
reprezentanți ai domeniului 
HoReCa. 

* * * 
Seria întâlnirilor cu mediul 

de afaceri a continuat în data 
de 13 mai a.c., în sala de 
ședințe ”Bogdan Vodă” a 
Consiliului Județean 

Maramureș, de această dată 
la consultări fiind invitați 
reprezentanți ai domeniului 
HoReCa: Diana Iluț – manager 
agenția de turism Sfara 
Tours, Danuț Iurca – 
administrator Tourism 
Services Alpina SRL • “Casa 
Iurca”, Eugenia Coza – 
director Complex Turist Șuior, 
Gabriel Roman – manager 
Complex Lostrița (Romanița 
Impex SRL) și Ramona 
Mihaela Pode – director 
Complex Secret Garden. Din 
partea autorităților publice 
au fost prezenți președintele 
Consiliului Județean 
Maramureș, Gabriel Zetea și 
Cornelia Luca, director în 
cadrul Primăriei Municipiului 
Baia Mare, Camera de 
Comerț și Industrie 
Maramureș fiind 
reprezentată de președintele 
instituției, Florentin-Nicolae 
Tuș. 

CCI Maramureș apreciază 
buna cooperare cu 
autoritățile publice locale și 
județene în toate acțiunile 
comune menite să susțină 
mediul de afaceri și să 
încurajeze dinamizarea 
economiei locale. Consiliul 
Județean Maramureș 
rămâne, în acest sens, unul 
dintre partenerii de încredere 
ai instituției camerale, care 
încurajează promovarea 
proiectelor și acțiunilor de 
dezvoltare a mediului de 
afaceri. Astfel de întâlniri prin 
care se transmite la nivel 
central vocea comunității de 

Întâlniri cu reprezentanți ai companiilor maramureșene 

Urmare din pag. a 10-a 

Continuare în pag. a 12-a 
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afaceri din județul nostru ar fi fost mai 
dificil de realizat dacă nu am fi găsit în 
instituția Consiliului Județean 
Maramureș și în președintele Gabriel-
Valer Zetea un partener implicat și 
deschis dialogului. CCI Maramureș își 
respectă atribuția principală și anume 
aceea de a reprezenta mediul de afaceri 
și de a constitui interfața dintre 
comunitatea de business, respectiv 
membrii săi și autoritățile publice ori 
alte cu organisme, motiv pentru care 
organizarea acestor consultări a fost 
considerată vitală. 

Reprezentanții domeniului HoReCa au 
prezentat o serie de 
probleme cu care se 
confruntă în plan local, dar și 
propuneri privind măsurile 
care ar trebui luate în acest 
domeniu, pentru sprijinirea 
activității agenților economici 
din județ, protejarea sănătății 
angajaților la locul de muncă, 
dar și a turiștilor care 
vizitează Maramureșul. 
Returnarea banilor pentru 
vacanțele anulate ale 
românilor reprezintă 
principala problemă pentru 
operatorii din turism. Hotelierii și 
organizatorii de evenimente cer, spre 
exemplu, o reducere de 25% la 
impozitele pe clădiri pentru agenții 
economici din domeniul hotelier și 
protecție în fața supermarketurilor care 
vând băuturi la prețuri extrem de 
reduse, iar restaurantele nu mai pot să 
pună adaos care să creeze plus valoare. 
De asemenea, în opinia acestora, este 
prioritar ca șomajul tehnic să continue și 
este necesară totodată implementarea 
un ghid de bune practici în domeniu, cu 
reguli clare în contextul pandemiei 
generate de COVID-19, pentru a-și putea 
relua activitatea. 

Propunerile de măsuri transmise de 
reprezentanții domeniului HoReCa vor fi 
transmise autorităților publice centrale, 
cu mențiunea că în județul Maramureș 
sunt pregătite măsuri pentru 
continuarea activității economice, iar 
promovarea turismului reprezintă unul 
dintre obiectivele majore ale 
administrației județene. Totodată, vor fi 
inițiate măsuri și la nivelul Comitetului 

Județean pentru Situații de Urgență, în 
vederea sprijinirii activității economice și 
în starea de alertă. Nu în ultimul rând, 
Consiliul Județean Maramureș și Camera 
de Comerț și Industrie Maramureș în 
colaborare cu Instituția Prefectului vor 
avea o întâlnire de lucru și cu directorii 
principalelor instituții deconcentrate din 
județ, în vederea prezentării situațiilor 
sesizate de reprezentanții HoReCa. 

* * * 
A treia serie de consultări cu mediul 

de afaceri s-a desfășurat, în 21 mai a.c., 
tot la Consiliul Județean Maramureș.  

Au fost prezenți oameni de afaceri 
care activează în domeniile HoReCa, 
transporturi, comerț și industrie 

alimentară: Florin Lazăr - proprietarul 
grupului de firme FERMA ZOOTEHNICĂ, 
Valentin Ioan Păcurar – administrator 
TEUTON NORD SRL, Alin Stegeran – 
administrator HAGERO SRL, ec. Elvira 
Rodica Armaș – manager ATENA-LUX 
SRL, Zoltan Majoros – manager HOTEL 
MAGUS, Ion Nicolae Pop – director PIN 
PLUS PIN SRL, Viorel Grețieș – 
administrator GAJ COMIMPEX SRL, Dan 
Andrei Grumaz – manager COMPLEX 
HOTELIER CARPAȚI SRL, iar societatea 
COMMITA SRL a fost reprezentată de 
Cosmin Cozma. Antreprenorii 
maramureșeni au participat la discuții cu 
președintele CCI Maramureș, Florentin-
Nicolae Tuș, președintele Consiliului 
Județean Maramureș, Gabriel Valer 
Zetea, viceprimarul municipiului Baia 
Mare, Noemi Vida și alți reprezentanți ai 
municipalității băimărene.  

Președintele CCI Maramureș, 
Florentin-Nicoale Tuș, a salutat în 
debutul ședinței implicarea autorităților 
județene și locale în sprijinirea mediului 
de afaceri local.  

„Suntem la a treia rundă de consultări 
cu mediul de afaceri din Maramureș, de 
această dată cu reprezentanți din mai 
multe domenii economice. Deja avem 
un răspuns bun din partea 
administrației, care a pus în practică 
unele propuneri din aceste întâlniri. Cu 
siguranță, urmează să fie puse în 
aplicare și altele. L-am văzut ieri pe 
președintele României, într-un discurs 
foarte serios, adresat mediului 
economic, în care ne informa că este în 
pregătire un plan major de relansare 
economică și care se va materializa în 
lucrări de infrastructură uriașe; cred că 
făcea referire atât la spitale regionale, 
cât și la zona de infrastructură, 

autostrăzi etc. Ce e foarte 
important și noi trebuie să 
fim foarte pragmatici, trebuie 
să urmărim ca toate aceste 
lucruri să nu rămână la 
stadiul de declarații politice. 
Adică, dacă nu se întâmplă 
ceva cu adevărat real care să 
vină în sprijinul Dvs., a 
mediului de afaceri, 
declarațiile acestea indiferent 
din ce zonă vin, a puterii, a 
opoziției sau a președinției nu 
vor face decât să ne 
amăgească”, a declarat în 

deschidere președintele Camerei de 
Comerț și Industrie, Florentin-Nicolae 
Tuș. 

Președintele instituției camerale a 
mulțumit oamenilor de afaceri pentru 
interesul manifestat față de aceste 
întâlniri și în egală măsură administrației 
județene și locale pentru eforturile pe 
care atât Consiliul Județean Maramureș 
cât și municipalitatea băimăreană le 
depun pentru a sprijini și încuraja 
mediul de afaceri local. Propunerile 
discutate în ședința din această 
săptămână vor fi transmise autorităților 
centrale pentru a se lua cele mai optime 
măsuri de dinamizare a activităților 
economice, a asigurat șeful 
administrației județene, Gabriel Valer 
Zetea. 

Consultările publice cu mediul de 
afaceri vor avea loc și în perioada 
imediat următoare. Mai mult, Camera 
de Comerț și Industrie Maramureș 
propune ca astfel de întâlniri să aibă loc 
trimestrial, indiferent de contextul 
economic, afectat sau nu de criză. 

Urmare din pag. a 11-a 

Întâlniri cu reprezentanți ai companiilor maramureșene 
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Cadru Tehnic cu atribuții în domeniul 
Prevenirii și Stingerii Incendiilor 

10 februarie – 06 martie: O nouă  serie de curs Cădru 
Tehnic PSI ă fost orgănizătă  de că tre CCI Mărămures  
pentru un grup de 14 ăngăjăt i ătă t ăi operătorilor 
economici că t s i ăngăjăt i ăi institut iilor publice locăle.  

- - - - -  

Responsabil cu Protecția Datelor cu 
Caracter Personal 

17 februarie – 13 martie: Avă nd î n vedere importănt ă 
s i ăctuălităteă temei Protect iă dătelor cu cărăcter 
personăl, ă fost orgănizătă  o nouă  serie de curs 
“Responsăbil cu Protect iă Dătelor cu Cărăcter 
Personăl” (COD COR 242231) lă căre ă părticipăt un numă r de 13 persoăne, ăngăjăt i ăi institut iilor publice; 
ăsociăt iilor s i ă operătorilor economici locăli din diverse domenii de ăctivităte. 

- - - - -  

Auditor Intern pentru Sisteme de 
Management: Calitate (SR EN ISO 

9001:2015), Mediu (SR EN ISO 
14001:2015) și SSM (SR ISO 45001:2018) 

conform cu SR EN ISO 19011:2018 
02 – 06 martie: Acest curs ă fost orgănizăt de că tre CCI 
Mărămures  î n colăborăre cu TUV Rheinlănd Romă niă 
pentru un grup de 18 ăngăjăt i ăi ăgent ilor economici 
mărămures eni, preponderent membri ăi Cămerei de 
Comert  s i Industrie Mărămures .  

- - - - -  

Arhivar  
Dătorită  obligătivită t ii ăcestui curs pentru ă puteă profesă că s i ARHIVAR, î ncepă nd cu 2 martie ă fost demărătă  o 
nouă  serie de curs lă căre părticipă  un numă r de 13 persoăne. 

- - - - -  

Lean Manufacturing 
06 - 07 martie: CCI Mărămures  î n colăborăre cu DEKRA 
Certificătion ău orgănizăt cursul de Leăn Mănufăcturing 
pentru un grup de 15 ăngăjăt i ăi unui operător economic 
din Cehu Silvăniei. Cursul s-ă desfă s urăt lă sediul 
operătorului economic. 

- - - - -  

Expert Achiziții Publice 
09 martie: Cu ăceăstă  dătă  ă î nceput cursul Expert 
ăchizit ii publice, orgănizăt de că tre CCI Mărămures  
pentru un grup de 12 persoăne, s i sust inut de că tre 
formători cu o văstă  experient ă  î n domeniu. 

Inspector în domeniul Securității și Sănătății în Muncă s i  
Inspector/ Referent Resurse Umane 

Conform noilor reglementă ri vălăbile î n perioădele stă rilor de urgent ă , respectiv ălertă , î n luna mai a.c. ău fost 
orgănizăte ONLINE pe plătformă zoom cursurile, ăutorizăte ANC, Inspector î n domeniul Securită t ii s i Să nă tă t ii î n 
Muncă  s i  Inspector/ Referent Resurse Umăne. Lă invităt iă CCI Mărămures  ă ră spuns un numă r de 16 părticipănt i. 
Exămenele urmeăză  ă fi orgănizăte î n lună iunie ă.c..   
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C.C.I. Maramureş - Busola dumneavoastră în afaceri ! 

Director al COLEGIULUI REDACŢIONAL: FLORENTIN-NICOLAE TUȘ 

Redactor: OANA DULF, Tehnoredactare: EUGENIA SĂLĂJANU 

SEDIUL REDACŢIEI: C.C.I. Maramureş, Bd.Unirii nr. 16, 430232 Baia Mare.  

Tel.: 40-262-221510, 40-362-405303, 40-728-233908; fax: 40-262-225794;  

e-mail: cci_mm@ccimm.ro, www.ccimm.ro 

  hermes 

CONTACT 
 ISSN 1221-0455 

Președintele CCI Maramureș, invitat la dezbaterea 

publică EUROPE DIRECT privind sprijinirea IMM-urilor 

Președintele Camerei de Comerț și Industrie 

Maramureș, Florentin-Nicolae Tuș, a participat, în data de 

26 mai 2020, la dezbaterea publică online privind 

sprijinirea IMM-urilor ”Europa mai aproape de 

oameni”, organizată de Centrul Europe Direct Maramureș.  

Ce face UE pentru a promova și pentru a dezvolta 

sectorul IMM, exemple de inovare, programe structurale 

pentru IMM, adaptarea programelor universitare la 

cerințele de pe piața muncii au fost câteva dintre 

subiectele abordate în cadrul dezbaterii publice.  

”Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă coloana 

vertebrală a economiei europene, însă administrarea unei 

întreprinderi mici poate fi o treabă foarte anevoioasă 

pentru un întreprinzător, în special în condițiile crizei 

COVID-19”, au spus organizatorii evenimentului. 

Participanții la această dezbatere au avut, la finalul 

prezentării, câteva intervenții. Președintele CCI 

Maramureș, Florentin-Nicolae Tuș, a salutat inițiativa 

acestei acțiuni și a evidențiat, în discursul său, câteva 

aspecte despre starea economică a județului, respectiv 

activitatea și proiectele instituției camerale. ”Din păcate, 

criza provocată de COVID-19 va fi una semnificativă, 

cifrele și statisticile nefiind cele mai îmbucurătoare, atât la 

nivel european și mai cu seamă la nivelul României. 

Trebuie să avem capacitatea să atragem fonduri, să ne 

folosim de această posibilitate, iar în calitate de instituții-
suport, cu toții trebuie să asistăm potențialii beneficiari să 

atragă la rândul lor cât mai multe fonduri”, a mai spus 

președintele instituției camerale.  

Webinarul gândit pentru sprijinirea întreprinderilor mici și 

mijlocii s-a desfășurat online prin platforma ZOOM. 

Camera de Comerț și Industrie 

Maramureș a informat, prin 

intermediul mass-mediei locale, 

comunitatea de business, și nu 

numai, cu privire la faptul că 

serviciile de consultanță oferite de 

instituția camerală urmau să se 

acorde în continuare online sau 

telefonic, până la reluarea 

programului de lucru normal cu 

publicul, atunci când situația 

epidemiologică va permite acest 

lucru. 

„Suntem alături de mediul de 

afaceri în această perioadă și chiar 

Serviciile de consultanţă oferite on-line de instituţia camerală  

dacă am suspendat activitatea cu 

publicul, continuăm să vă oferim 

servicii de consultanță online și 

telefonic. Vă stăm la dispoziție cu 

servicii de înființare de firme, 

consultanță și servicii de 

specialitate privind viața și 

activitatea unei societăţi. La cerere 

depunem online, la Registrul 

Comerțului, documente necesare 

înregistrării unui profesionist 

(SRL/PFA/II/IF) sau cererilor de 

înregistrare mențiuni”, era mesajul 

transmis la acea vreme de 

reprezentanții CCI Maramureș. 

Activitatea a decurs fără 

probleme ceea ce face să păstrăm 

această metodă de lucru și în 

continuare. Alegerea de a fi 

prezenți la sediul nostru sau a opta 

pentru consultanța online vă 

aparține. 

* * * 

Pentru mai multe detalii puteți 

solicita informații telefonic 0262-

221510, pe adresa de email a 

instituției cci_mm@ccimm.ro sau 

puteți lăsa un mesaj pe pagina 

noastră de facebook https://

www.facebook.com/ccimm.ro. 

Europa mai aproape de oameni 


