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Schimbarea mediului de afaceri maramureșean în 
contextul noului coronavirus (II) 

Continuăm seria noastră de 
reportaje și interviuri cu 
reprezentanții mediului de 
afaceri maramureșean în 
contextul confuz care a afectat 
deopotrivă pe toată lumea... 

Majoritatea a schimbat radical 
felul de a vedea și conduce 
afacerea, mulți sunt optimiști, în 
timp ce alții nu văd o 
rezolvare imediată pentru a 
continua, și se văd nevoiți să 
schimbe din mers modul de a-
și face munca zilnică... 

Iată ce ne-a declarat dl. 
Cătălin Morar, managerul 
Clinicii Sfânta Maria din Baia 
Mare: ”Chiar dacă timp de 
două săptămâni în luna aprilie 
ne-am restrâns activitatea, a 
trebuit să ne reluăm programul în 
condiții specifice, deoarece 
bolnavii ne solicitau ajutorul, 
mulți simțindu-se mai în 
siguranță într-o clinică privată, 
decât dacă s-ar fi adresat 
sistemului medical de stat, 
suprasolicitat în această 
perioadă.  

După ce am făcut peste 300 de 

teste de anticorpi de coronavirus 
pentru personalul nostru, am 
reluat activitatea, instruindu-ne 
angajații și luând toate măsurile 
de distanțare și de igienă 
necesare. Ca schimbare radicală 
a activității, necesară și 
apreciată de public, a fost 
construirea unei platforme online 

a Policlinicii noastre, o consiliere 
medicală la distanță, pentru 10 
specialități medicale: cardiologie, 
dermatovenerologie, 
endocrinologie, medicină internă, 
nefrologie, psihiatrie, 
oftalmologie, otorinolaringologie 
(ORL), reumatologie și consiliere 
psihologică. Acestea se 
constituie într-un prim consult, 

un triaj al pacienților, care se vor 
adresa medicilor prin intermediul 
calculatorului pentru eventuale 
îndrumări, analize ulterioare și 
chiar rețete medicale. În 
momentul efectuării programării 
pacientul are posibilitatea de a 
încărca pe platformă, documente 
referitoare la starea de 

sănătate: fotografii ale 
rezultate de laborator, 
scrisori medicale sau 
recomandări medicale. 
Consultația durează în medie o 
oră, așadar multe dintre 
răspunsurile căutate pot fi 
rezolvate de specialiștii clinicii 
noastre. 
Chiar dacă situația pandemiei 
va mai dura, noi vrem să-i 

asigurăm pe toți bolnavii care ni 
se adresează că vor fi tratați 
cum se cuvine, și ne vom apleca 
asupra fiecărui caz în parte 
pentru a da cele mai bune 
diagnostice și tratamente. 
Suntem optimiști că vom trece 
peste aceste clipe grele!”  

Vom reveni și cu alte opinii din 
mediul de afaceri. (D.M.) 

Conform datelor statistice oferite de Oficiul Național al 
Registrului Comerțului observăm că în Maramureș au fost 
înmatriculate în luna martie 133 de persoane fizice și juridice, 
(între care 81 SRL, 33 PFA, 14 II, 4IF, 1 CA), cu 45,52% mai 
puține față de perioada similară a anului trecut. În luna aprilie 
s-a menținut cifra scăzută a înregistrarilor de persoane fizice 
și juridice (63), cu 53,63% mai puține față de perioada similară 
a anului trecut. Relaxarea restricțiilor a făcut ca acest număr 
al înmatriculărilor să crescă în mai la 173, cu 51,27% mai 
puține decât în perioada similară a anului trecut. În iunie au 
fost 247 înmatriculări cu 44,59% mai puține decât în perioada 
similară a anului trecut, iar în iulie 234 cu 40,64% mai puține 
decât în perioada similară a anului trecut. 

Înmatriculări, radieri, dizolvări de societăţi  

în Maramureş martie-iulie 2020 

La nivel național se distinge scăderea cu 45-55% a 
numărului de înmatriculări de persoane fizice și juridice față 
de perioada similară a anului trecut. 

Radierile din ORC Maramureș au fost 74 în martie, 21 în 
aprilie, 75 în mai, 100 în iunie și 110 în iulie. Dizolvările la 
nivelul județului au fost 41 în martie, 19 în aprilie, 22 în mai, 
25 în iunie și 38 în iulie, iar suspendarea activității s-a produs 
la un număr de 19 operatori economici în martie, 9 în aprilie, 
22 în mai, 32 în iunie, 34 în iulie.  

Ca o concluzie, Maramureșul se aliniază cu celelalte județe 
la numărul scăzut al înregistrărilor de firme în 2020. Tendința 
negative, cu câteva mici excepții, a rezultat în urma prelucrării 
datelor naționale. (D.M.) 
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În cadrul proiectului Kra'gas, început în octombrie 

2019 și derulat de Camera de Comerț și Industrie 

Maramureș în parteneriat cu Universitatea Babeș-

Bolyai din România, Univeritatea din Miskolc din 

Ungaria, Universitatea Națională din Uzhhorod din 

Ucraina, Camera de Comerț și Industrie Borsod-

Abaúj-Zemplén din Ungaria și TES Fund din 

Ucraina, s-a lansat pagina de facebook dedicată 

rutei turistice Via Gastrocarpathia. 

Pagina ViaGastrocarpathia prezintă meșteșuguri și 

subiecte culinare din zona transfrontalieră a 

proiectului. Informațiile prezentate se bazează pe o 

cercetare antropologică menită să scoată în 

evidență atât asemănările, cât și deosebirile legate 

de acestea.  

Se dorește identificarea și realizarea unei rute 

turistice transfrontaliere în regiunea proiectului și 

dezvoltarea regiunii proiectului ca destinație turistică 

comună, prin susținerea și promovarea traseului 

turistic transfrontalier ca modalitate de conectare a 

producătorilor locali la piețele turistice, inclusiv 

organizarea unui Festival Internațional de 

Meșteșuguri și Gastronomie. 

Vă invităm să urmăriți pagina de facebook https://

www.facebook.com/ViaGastrocarpathia/ pentru a 

descoperi subiecte interesante legate de domeniul 

gastronomiei și al meșteșugurilor și, totodată, pentru 

a fi la curent cu activitățile desfășurate în cadrul 

proiectului. 

Lansarea paginii de facebook dedicată rutei turistice Via Gastrocarpathia 

https://www.facebook.com/ViaGastrocarpathia/
https://www.facebook.com/ViaGastrocarpathia/
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Membrii CCI Maramureș se prezintă 

Protecția socială, normalitate la  
Optibelt Power Transmission 

Firma a realizat testarea anticorpilor de Coronavirus pentru toți angajații  

Compania Optibelt, parte a 
Grupului german Arntz 
Optibelt, acordă o grijă 
deosebită angajaților săi, 
asigurării securității 
corespunzătoare a salariaților 
în procesul muncii și pentru 
protecția lor, în vederea 
eliminării tuturor factorilor de 
risc în contextul pandemiei de 
Coronavirus. Compania Optibelt 
a luat decizia ca la finalul 
concediului colectiv, la 

jumătatea lunii august, înainte 
de a-și relua activitatea, toți 
angajații să fie testați prin 
testarea serologică Elecsys 
Sars-Cov-2- Roche. 

Așadar, în data de 17 august 
a.c. a avut loc la sediul firmei 
din Tăuții Măgherăuș testarea 
tuturor celor 450 de angajați 

Optibelt. Evenimentul s-a 
desfășurat în prezența presei 
locale, cu asigurarea și 
respectarea tuturor măsurilor 
igienico-sanitare 
corespunzătoare. Iată ce ne 
declara dl. director KALA 
Csaba: „Toți angajații noștri 
trebuie să știe că acest 
test este unul care 
arata prezența 
anticorpilor de 
Coronavirus în organism, 
dacă au avut vreodată 
boala sau o au în 
prezent. Cei care vor 
ieși pozitiv la acest test, 
vor fi retestați prin RT-
PCR care indică și 
prezența bolii în acest 
moment.  

Pentru testarea RT-PCR, 
reprezentanți ai laboratorului 
din Satu Mare s-au deplasat la 
aceștia acasă pentru a le lua 
probe, iar rezultatul a fost 
transmis în 2-3 zile. Până la 
aflarea rezultatului, cei 
infectați trebuie să se 
autoizoleze. Ținând cont că 
fiecare angajat intră în contact 

direct cu o medie de 10 
aparținători (familie sau 
prieteni apropiați) 
rezultatul testului poate 
fi extins pentru un 
număr de 4500 oameni. 
Este un bun studiu de 
caz pentru Maramureș.” 
La testarea inițială, au 
ieșit 8 persoane pozitive 
(având anticorpi) de la 
Optibelt și una de la 

Intercord (colaborator 
Optibelt). 

A urmat testarea RT-PCR, 
care a indicat două persoane 
pozitive la momentul respectiv, 
care au luat legătura cu DSP și 
medicii de familie pentru a 
urma procedurile de vindecare 
și izolare. 

Firma Optibelt a hotărât 
retestarea tuturor angajaților 
în data de 7 septembrie a.c. 
pentru o siguranță mai bună în 
procesul de desfășurare a 
muncii, dar și pentru o viață 
socială în siguranță a celor 
implicați.  

O inițiativă lăudabilă a dlui 
director Kala Csaba și a 
companiei Optibelt, firmă a 
cărei perspective de lucru 
intră, după toate premisele, pe 
o linie ascendentă, normală 
înainte de pandemie.  

Vă vom ține la curent cu toate 
aceste demersuri ale unuia 
dintre cei mai reprezentativi 
membri ai CCI Maramureș, 
Optibelt SRL. 

 
Doina MACOVEI  
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Prin Ordinul 1149 din 16 iulie 2020 
privind stabilirea domeniilor de 
activitate și a procedurii pentru 
autorizarea furnizorilor de formare 
profesională să desfășoare programe 
de formare profesională a adulților în 
sistem online, emis de Ministerul 
Muncii și Protecției Sociale, publicat în 
Monitorul Oficial nr. 669 din 28 iulie 
2020, Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș devine furnizor de 
formare profesională în regim online. 

Așadar, toate cursurile desfășurate 
prin CCI Maramureș vor fi avizate și se 
pot desfășura și online dacă nu implică 
activități practice care trebuie să se 
desfășoare într-un spațiu cu dotări 
specifice, conform standardului 
ocupațional. 

Programul cursurilor lunii 
septembrie, organizate de CCI 
Maramureș este:  

● STRATEGII DE PREDARE ONLINE - 
din 3 septembrie 

Grup țintă: formatori/ manageri de 
echipă/ persoane fizice care 
proiectează, derulează, evaluează și 
revizuiesc activități teoretice/ practice 
în conformitate cu programele de 
formare și dezvoltare a competențelor 
profesionale, derulate în orice tip de 
organizație de drept public sau privat. 

Tematica cursului: 
▪Beneficiile în munca online; 
▪Atuurile în predarea online; 
▪Tehnici și strategii de predare 

online; 
▪Familiarizarea și utilizarea 

platformelor de lucru (Zoom); 
▪Tipuri de activități/ exemple de 

bune practici; 
▪Organizarea și gestionarea 

activităților de formare în mediul 
virtual; 

▪Digitalizarea materialelor de 
predare, generarea temelor. 

Competențe obținute: 
▪Dezvoltarea de abilități și 

competențe digitale pentru 
continuarea activităților de predare în 
mediul online; 

▪Deprinderi în utilizarea 
instrumentelor didactice de 
tehnologia informațiilor; 

▪Dezvoltarea comunicării online; 

▪Dezvoltarea de strategii de predare 
la distanță. 

Durata: 4 sesiuni a câte 90 de 
minute fiecare 

Program: 15:30 - 17:00, în zilele de joi 
Loc desfășurare: ONLINE – pe 

platforma ZOOM 
● RESPONSABIL CU PROTECȚIA 

DATELOR CU CARACTER PERSONAL - 
din 7 septembrie 

Condiții de acces: minim studii 
superioare 

Grup țintă: Organizațiile care au 
obligația de a-și desemna un 
Responsabil cu Protecția Datelor – 
Data Protection Officer și, de 
asemenea, cei care doresc să se pună 
în siguranță privind prevederile 
Regulamentului European prin 
desemnarea unui Responsabil cu 
Protecția Datelor. 

Competențe obținute: 
▪Informarea organizației și a 

persoanelor vizate cu privire la 
drepturile și obligațiile lor în baza 
legislației privind protecția datelor cu 
caracter personal; 

▪Monitorizarea modalității în care 
organizația respectă legislația privind 
protecția datelor cu caracter personal 
și standardele specifice la care 
organizația a aderat; 

▪Emiterea de recomandări și 
oferirea asistenței de specialitate 
organizației cu privire la interpretarea 
și aplicarea prevederilor legislației 
privind protecția datelor cu caracter 
personal; 

▪Gestionarea relației cu autoritatea 
de supraveghere în domeniul 
protecției datelor cu caracter personal; 

▪Respectarea principiului 
obiectivității în domeniul protecției 
datelor cu caracter personal; 

▪Asigurarea și gestionarea registrului 
de evidență al prelucrării datelor cu 
caracter personal; 

▪Gestionarea și coordonarea 
resurselor umane, financiare, tehnice 
necesare realizării sarcinilor și 
activităților specifice domeniului 
protecției datelor cu caracter personal; 

▪Dezvoltarea profesională continuă 
în domeniul protecției datelor cu 
caracter personal; 

▪Monitorizarea aplicării 
instrumentelor și metodelor de 
îmbunătățire a eficacității sistemului 
de management al securității 
informației; 

▪Analiza și evaluarea riscurilor de 
prelucrare a datelor cu caracter 
personal. 

Durata: 180 ore din care 60 ore 
pregătire teoretică și 120 ore pregătire 
practică. Pregătirea practică va consta 
în întocmirea unei documentații 
specifice. 

Program: 16:00 – 20:00/ 20:30, de 
luni până vineri, la cererea cursanților 
programul poate fi modificat. 

Loc desfășurare: ONLINE – pe 
platforma ZOOM și la sală 

● INSPECTOR ÎN DOMENIUL 
SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ 
- din 14 septembrie 

Condiții de acces: minim studii în 
învățământul liceal 

Grup țintă: Angajatori 
(administratori) și lucrători desemnați 
cu răspunderi specifice în domeniul 
securității și sănătății în muncă. 

Competențe obținute: 
▪Realizarea activităților de prevenire 

și protecție; 
▪Stabilirea semnalizării de securitate 

și/ sau de sănătate la locurile de muncă; 
▪Stabilirea mijloacelor materiale și 

tehnice necesare securității și sănătății 
în muncă; 

▪Criterii generale pentru evaluarea 
riscurilor; 

▪Instruirea lucrătorilor în domeniul 
securității și sănătății în muncă; 

▪Informarea lucrătorilor în domeniul 
securității și sănătății în muncă; 

▪Prevenirea accidentelor de muncă 
și a îmbolnăvirilor profesionale; 

▪Participarea la cercetarea 
evenimentelor care produc 
incapacitate temporară de muncă; 

Continuare în pag. a 5-a 

https://www.ccimm.ro/evenimente/strategii-de-predare-online/
https://www.ccimm.ro/evenimente/responsabil-gdpr/
https://www.ccimm.ro/evenimente/responsabil-gdpr/
https://www.ccimm.ro/evenimente/inspector-ssm/
https://www.ccimm.ro/evenimente/inspector-ssm/
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▪Verificarea respectării prevederilor 
legale în domeniul securității și 
sănătății în muncă; 

▪Monitorizarea activităților de 
evacuare și intervenție în situații de 
urgență. 

Durata: 80 ore din care 28 ore 
pregătire teoretică și 52 ore pregătire 
practică. Pregătirea practică va consta 
în elaborarea unei lucrări specifice. 

Program: 16:30 – 18:30/ 19:00, de 
luni până joi, la cererea cursanților 
programul poate fi modificat. 

Loc desfășurare: ONLINE – pe 
platforma ZOOM și la sala de curs. 

● INSPECTOR / REFERENT RESURSE 
UMANE - din 16 septembrie 

Condiții de acces: minim studii în 
învățământul liceal 

Grup țintă: Persoanele care doresc 
să se specializeze în întocmirea și 
gestionarea documentelor ce țin de 
evidența muncii într-o organizație, de 
gestionarea relațiilor dintre angajați și 
angajatori, de recrutarea și selectarea 
personalului care urmează a fi angajat. 

Competențe obținute: 
▪Întocmirea documentelor de 

evidență a personalului; 
▪Organizarea recrutării personalului; 
▪Gestionarea documentelor de 

evidență a personalului; 
▪Întocmirea registrului general de 

evidență a salariaților; 
▪Întocmirea statului de plată pentru 

personalul angajat; 
▪Administrarea bazei de date de 

evidență a personalului. 
Durata: 60 ore din care 20 ore 

pregătire teoretică și 40 ore pregătire 
practică. Pregătirea practică va consta 
în elaborarea unei lucrări specifice. 

Program: 17:00 – 19:00/ 19:30, de 
luni până joi, la cererea cursanților 
programul poate fi modificat. 

Loc desfășurare: ONLINE – pe 
platforma ZOOM și la sala de curs. 

● AUTORIZARE/ REAUTORIZARE 
VERIFICATORI DE PROIECTE - 22-24 
septembrie 

Condiții de acces: studii de 
specialitate 

Conform programului afișat de 

ANRE, în cadrul sesiunii de autorizare 
din toamna 2020, se pot depune și 
înregistra numai solicitări de vizare/ 
prelungire a calității de electrician 
autorizat, respectiv acordare/ vizare/ 
prelungire a calității de verificator de 
proiecte/ expert tehnic de calitate și 
extrajudiciar în domeniul instalațiilor 
electrice tehnologice și se vor respecta 
prevederile art. 16, 17 și 18 din 
Ordinul nr. 11/ 2013, cu modificările 
aduse prin Ordinul nr. 116/ 2016. 
Cererea se transmite la ANRE 
împreună cu documentele prevăzute 
la art. 16 alin. (3), respectiv art. 17 
alin. (5) și art. 18 alin.(5). 

Grup țintă: Electricieni autorizați 
care doresc obținerea/ prelungirea 
valabilității calității de verificator de 
proiecte. 

Tematica curs – conform tematicii și 
bibliografiei stabilite și publicate de 
către ANRE: 

▪Legislație și norme tehnice; 
▪Cerințe legale de calitate; 
▪Cunoștințe specifice verificatorilor 

de proiecte. 
Durata: 20 ore 
Program: 16:00 – 20:00/ 08:00 – 

16:00, la cererea cursanților 
programul poate fi modificat. 

Loc desfășurare: ONLINE – pe 
platforma ZOOM. 

● AUTORIZARE/ REAUTORIZARE 
EXPERȚI TEHNICI DE CALITATE ȘI 
EXTRAJUDICIARI - 22-24 septembrie 

Condiții de acces: studii de 
specialitate 

Grup țintă: Electricieni autorizați 
care doresc obținerea/ prelungirea 
valabilității calității de expert tehnic 
de calitate și extrajudiciar în domeniul 
instalațiilor electrice. 

Tematică curs – conform tematicii și 
bibliografiei stabilite și publicate de 
către ANRE: 

▪Legislație și norme tehnice; 
▪Cerințe legale de calitate; 
▪Cunoștințe specifice verificatorilor 

de proiecte. 
Durata: 20 ore 
Program: 16:00 – 20:00/ 08:00 – 

16:00, la cererea cursanților 
programul poate fi modificat. 

Loc desfășurare: ONLINE – pe 

platforma ZOOM. 
● REAUTORIZARE ELECTRICIENI - 25

-27 septembrie 
Grup țintă: Electricieni care doresc 

prelungirea valabilității autorizației 
ANRE. 

Tematică curs – conform tematicii și 
bibliografiei stabilite și publicate de 
către ANRE: 

▪Cunoștințe fundamentale de 
electrotehnică: Electrotehnică, 
măsurări electrice și mașini electrice; 

▪Legislație aplicabilă domeniului 
energetic; 

▪Normative tehnice în vigoare 
aplicabile (specific fiecărui grad de 
autorizare). 

Durata: 20 ore 
Program: 16:00 – 20:00/ 08:00 – 

16:00, la cererea cursanților 
programul poate fi modificat. 

Loc desfășurare: ONLINE – pe 
platforma ZOOM. 

● ARHIVAR - din 28 septembrie 
Condiții de acces: minim studii în 

învățământul liceal 
Grup țintă: Persoanele care ocupă 

funcția de arhivar sau îndeplinesc 
atribuții pe linie de arhivă la nivelul 
unei instituții publice cât și la 
operatori economici și doresc să-și 
actualizeze cunoștințele, precum și 
persoanele care doresc să-și dezvolte 
abilități în acest domeniu. 

Competențe obținute:  
▪Redactarea nomenclatorului 

arhivistic; 
▪Gestionarea fondului documentar; 
▪Prelucrarea documentelor; 
▪Utilizarea informațiilor din 

documente; 
▪Conservarea arhivei în depozit. 
Durata: 120 ore din care 40 ore 

pregătire teoretică și 80 ore pregătire 
practică. Pregătirea practică va consta 
în întocmirea unui nomenclator 
arhivistic, a unei lucrări de 
selecționare, a unui registru de 
evidență curentă, a ghidurilor de raft 
și a unui ghid topografic. 

Program: 16:30 – 20:00/ 20:30, de 
luni până joi, la cererea cursanților 
programul poate fi modificat. 

Loc desfășurare: ONLINE – pe 
platforma ZOOM și la sala de curs. 

Urmare din pag. a 4-a 

https://www.ccimm.ro/evenimente/verificator-de-proiecte-in-domeniul-instalatiilor-electrice/
https://www.ccimm.ro/evenimente/verificator-de-proiecte-in-domeniul-instalatiilor-electrice/
https://www.ccimm.ro/evenimente/expert-tehnic-de-calitate-si-extrajudiciar-in-domeniul-instalatiilor-electrice/
https://www.ccimm.ro/evenimente/expert-tehnic-de-calitate-si-extrajudiciar-in-domeniul-instalatiilor-electrice/
https://www.ccimm.ro/evenimente/expert-tehnic-de-calitate-si-extrajudiciar-in-domeniul-instalatiilor-electrice/
https://www.ccimm.ro/evenimente/reautorizare-electricieni/
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Acte normative publicate în 

Monitorul Oficial AUGUST 

♦ Ordin nr. 858 din 21 Iulie 2020 
privind modificarea și completarea 
schemei de ajutor de stat pentru 
organizarea și derularea de programe 
de formare a adulților, „Îmbunătățirea 
nivelului de cunoștințe/competențe/
aptitudini aferente sectoarelor 
economice/domeniilor identificate 
conform SNC și SNCDI ale angajaților“, 
aferentă Programului operațional 
Capital uman 2014-2020, axa prioritară 
3 - Locuri de muncă pentru toți -, 
obiectivul specific: 3.12 - Îmbunătățirea 
nivelului de cunoștințe/competențe/
aptitudini aferente sectoarelor 
economice/domeniilor identificate 
conform SNC și SNCDI ale 
angajaților, aprobată prin 
Ordinul ministrului 
fondurilor europene nr. 
931/2018. (MO nr. 0696 
din 2020) 

♦ Ordin nr. 3494 din 27 
Iulie 2020 pentru 
modificarea și completarea 
Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 
350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul și 
de elaborare și actualizare a 
documentațiilor de urbanism, aprobate 
prin Ordinul viceprim-ministrului, 
ministrul dezvoltării regionale și 
administrației publice, nr. 233/2016. (MO 
nr. 0696 din 2020) 

♦ HG nr. 599 din 31 Iulie 2020 
privind aprobarea Programului național 
Competențe digitale pentru angajații din 
sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, 
finanțat în cadrul Programului 
operațional Capital uman 2014-2020. 
(MO nr. 0699 din 2020) 

♦ Lege nr. 165 din 4 August 2020 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 86/2020 privind 
modificarea și completarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 63/2020 
pentru organizarea și desfășurarea unor 
campanii de informare publică în 
contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea COVID-19. 
(MO nr. 0699 din 2020) 

♦ Lege nr. 164 din 4 August 2020 
privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 63/2020 pentru 
organizarea și desfășurarea unor 
campanii de informare publică în 
contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea COVID-19. 
(MO nr. 0699 din 2020) 

♦ HG nr. 593 din 31 Iulie 2020 
pentru completarea Hotărârii Guvernului 
nr. 868/2018 privind stabilirea modului 
de acordare a sprijinului financiar din 
partea Uniunii Europene pentru 
producătorii din sectorul vitivinicol în 
perioada 2019-2023. (MO nr. 0702 din 
2020) 

♦ HG nr. 598 din 31 Iulie 2020 pentru 
modificarea și completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 332/2014 privind 
instituirea unei scheme de ajutor de stat 
pentru sprijinirea investițiilor care 
promovează dezvoltarea regională prin 
crearea de locuri de muncă. (MO nr. 
0703 din 2020) 

♦ Ordonanță de urgență nr. 130 din 
31 Iulie 2020 privind unele măsuri 
pentru acordarea de sprijin financiar din 
fonduri externe nerambursabile, 
aferente Programului operațional 
Competitivitate 2014-2020, în contextul 
crizei provocate de COVID-19, precum 
și alte măsuri în domeniul fondurilor 
europene. (MO nr. 0705 din 2020) 

♦ Lege nr. 167 din 7 August 2020 
pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 
privind prevenirea și sancționarea 
tuturor formelor de discriminare, precum 
și pentru completarea art. 6 din Legea 
nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse 

și de tratament între femei și bărbați(MO 
nr. 0713 din 2020) 

♦ Ordonanță de urgență nr. 132 din 
7 August 2020 privind măsuri de sprijin 
destinate salariaților și angajatorilor în 
contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, precum și 
pentru stimularea creșterii ocupării forței 
de muncă.(MO nr. 0720 din 2020) 

♦ Ordonanță de urgență nr. 131 din 
7 August 2020 privind reglementarea 
unor măsuri.(MO nr. 0720 din 2020) 

♦ Ordin nr. 2654 din 10 August 2020 
privind prorogarea termenului prevăzut 
la pct. 6 subpct. 6.8 alin. (5) din Schema 

de ajutor de minimis 
prevăzută în cadrul 
Programului Start-up 
Nation, aprobată prin 
Ordinul ministrului pentru 
mediul de afaceri, comerț 
și antreprenoriat nr 
1.854/2018. (MO nr. 0721 
din 2020) 
♦ Ordin nr. 2673 din 10 
August 2020 pentru 
completarea Ordinului 

ministrului economiei, energiei și 
mediului de afaceri nr. 791/2020 privind 
acordarea certificatelor de situații de 
urgență operatorilor economici a căror 
activitate este afectată în contextul 
pandemiei SARS-CoV-2. (MO nr. 0730 
din 2020) 

♦ Lege nr. 171 din 12 August 2020 
pentru modificarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcții. (MO nr. 0730 din 2020) 

♦ Lege nr. 173 din 13 August 2020 
privind unele măsuri pentru protejarea 
intereselor naționale în activitatea 
economică.(MO nr. 0736 din 2020) 

♦ Lege nr. 172 din 13 August 2020 
pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 16/2017 privind detașarea salariaților 
în cadrul prestării de servicii 
transnaționale. (MO nr. 0736 din 2020) 

♦ Lege nr. 174 din 14 August 2020 
pentru modificarea și completarea 

Continuare în pag. a 7-a 
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Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2000 privind 
aprobarea coșului minim de consum lunar. (MO nr. 0741 din 
2020) 

♦ HG nr. 668 din 14 August 2020 privind prelungirea stării 
de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 
2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19. (MO nr. 0742 din 2020) 

♦ Ordonanță de urgență nr. 135 din 14 August 2020cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, 
modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri 
bugetare.(MO nr. 0751 din 2020) 

♦ Ordonanță de urgență nr. 136 din 14 August 2020 
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2020. (MO nr. 0752 din 2020) 

♦ Lege nr. 180 din 18 August 2020 privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2020 pentru 
modificarea art. 293 alin. (2) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-
2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind 
beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii 
COVID-19. (MO nr. 0755 din 2020) 

♦ HG nr. 677 din 14 August 2020 privind aprobarea 
Programului național de digitalizare a microîntreprinderilor, 
întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului 
operațional Competitivitate 2014-2020. (MO nr. 0756 din 
2020) 

♦ Ordonanță de urgență nr. 138 din 19 August 2020 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de 
susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE 
ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“.(MO nr. 0762 din 2020) 

♦ Lege nr. 181 din 19 August 2020 privind gestionarea 
deșeurilor nepericuloase compostabile. (MO nr. 0762 din 
2020) 

♦ Ordin nr. 3281 din 19 August 2020 pentru modificarea 
Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și 
achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele 
înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului 
și conținutului declarației informative privind livrările/prestările 
și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele 
înregistrate în scopuri de TVA. (MO nr. 0764 din 2020) 

♦ HG nr. 695 din 19 August 2020 pentru modificarea 
Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor 
de implementare a programului „Prima casă“.(MO nr. 0767 
din 2020) 

♦ Ordonanță de urgență nr. 141 din 19 August 2020 
privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a 

sistemului de învățământ și pentru modificarea și 
completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.(MO nr. 
0767 din 2020) 

♦ Ordonanță de urgență nr. 140 din 19 August 2020 
pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în 
formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și 
urbanism. (MO nr. 0767 din 2020) 

♦ Lege nr. 193 din 21 August 2020 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (MO nr. 
0767 din 2020) 

♦ Ordin nr. 894 din 03 August 2020 pentru aprobarea 
Schemei de ajutoare de stat și de minimis privind unele 
măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat 
finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada 
de programare 2021-2027, în domeniul specializării 
inteligente. (MO nr. 0769 din 2020) 

♦ Ordonanță de urgență nr. 142 din 19 August 2020 
pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor 
documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor.(MO 
nr. 0771 din 2020) 

♦ Ordonanță de urgență nr. 143 din 24 August 2020 
pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici 
și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață 
medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru 
modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru 
susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice 
generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020. (MO nr. 0772 
din2020) 

♦ Ordonanță de urgență nr. 146 din 24 August 2020 
privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de 
garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat 
asociate acestuia.( MO nr. 0780 din 2020) 

♦ Ordin nr. 3685 din 25 August 2020 privind aprobarea 
măsurii de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat 
și ajutoare de minimis în scopul dezvoltării întreprinderilor mici 
și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-
2020. (MO nr. 0784 din 2020) 

♦ HG nr. 713 din 27 August 2020 pentru modificarea și 
completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 
668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 16 august 2020, precum și 
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 
(MO nr. 0790 din 2020) 

♦ HG nr. 712 din 27 August 2020 privind modificarea și 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru 
instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea 
industriei cinematografice. (MO nr. 0790 din 2020) 

♦ Ordonanță de urgență nr. 147 din 27 August 2020 
privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea 
supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării 
activităților didactice care presupun prezența efectivă a 
copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație 
timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii 
coronavirusului SARS-CoV-2. (MO nr. 0790 din 2020) 
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Cluj IT Cluster vă invită să 
participați în regim de gratuitate 
la seminarul Robotic Process 
Automation al cărui focus va fi 
aprofundarea mecanismelor de 
automatizare a diferitelor procese 
din cadrul companiilor de la 
vânzări și relația cu clienții la 
decontări financiare, de la 
producție la e-commerce și altele, 
procese care 
ocupă o mare 
parte a timpului 
angajaților. 

Cluj IT Cluster 
își propune să 
consolideze 
accesul 
companiilor la 
digitalizare, 
astfel ca, prin 
implementarea 
unor soluții de 
automatizare, să 
își poată crește eficiența și 
rentabilitatea, să își poată 
transforma modelul de business 
pentru a răspunde rapid și să se  
adapteze schimbărilor din piață, 
să își poată simplifica procesul 
decizional strategic și să își poată 
utiliza eficient sisteme existente, 
în care au fost făcute investiții 
semnificative de timp și bani. 

RPA (Robotic Process 
Automation) se află la un click 
distanţă. Accesaţi AICI un 
material pentru a face 
cunoştinţă cu sfera proceselor 
de automatizare. 

Trainer: Fiind înființată în anul 
2019, compania AutomationPill a 
reușit în scurt timp să se impună 

Seminar Robotic Process Automation  
pe piața națională ca 
un actor relevant în 
domeniul digitalizării 
prin serviciile oferite 
ce își propun 
automatizarea 
proceselor repetitive 
din cadrul 

companiilor. Domnul Daniel Tilă, 
co-fondator al start-up-ului, va 
facilita prin metode inovative 
aprofundarea în înțelegerea 
cunoștințelor de Robotic Process 
Automation (RPA - 
Automatizarea Robotizată a 
Proceselor), extizând aria de 
învățare și la sub-teme precum: 
Instrumente Business Process 

Management: aplicații de 
gestiune clienți, aplicații de 
gestiune eficientă a produselor și 
Instrumente de dezvoltare 
eficientă a relației B2C (Business 
- Consumator). 

Seminarul propus se adresează 
angajaților aflați pe poziții 
manageriale (această categorie 
neincluzând persoanele ce ocupă 
funcțiile de top management 
Director general, CEO, 
Administrator) în cadrul 
companiilor, ce pot aduce o 
schimbare la nivelul structurii 
organizaționale prin 
implementarea modelelor 
aprofundate pe parcursul celor 
două sesiuni ale seminarului. 

Participanții trebuie să fie angajați 
în IMM-uri ce își desfășoare 
activitate în regiunea N-V, într-
unul din sectoarele economice cu 
potențial competitiv identificate 
conform SNC și în corelare cu 
unul din domeniile de specializare 
inteligentă conform SNCDI.  

Data: 17 septembrie - 18 
septembrie, în intervalul orar 
10:00 - 14:00. 

Locația: Activitățile se vor 
realiza în mediul online prin 
intermediul unei platforme 
tehnologice de videoconferință. 

Înregistrarea se realizează prin 
completarea formularului de 
înscriere. Selecția participanților 

se va face în 
baza principiului 
nediscriminării, 
numărul de 
locuri fiind 
ocupat în funcție 
de ordinea 
înregistrării și a 
furnizării 
documentelor 
specifice de 
eligibilitate 
(adeverință 
angajare, 

declarație IMM). Numărul de 
locuri disponibile este 25 de 
participanți. 

Termenul limită de înscriere 
este 14 septembrie, finalul zilei. 

Acțiunea este organizată în 
cadrul proiectului Competactiv+ 
(contract 
POCU/464/3/12/127968, 
cofinanțat din Fondul Social 
European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014 - 
2020) implementat în parteneriat 
de către Asociația Patronilor și 
Meseriașilor, Asociația Cluj IT și 
Școala Informală de IT. 

Pentru informații suplimentare, 
contactați Cluster IT la adresa de 
email: andreea.apostu@clujit.ro  

https://www.youtube.com/watch?v=aq0OdA9ZfJU
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfab07oXDTS3kYKEGwHa_Ned_Yb5zFnXuYp-IM0lqBr1YKvFA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfab07oXDTS3kYKEGwHa_Ned_Yb5zFnXuYp-IM0lqBr1YKvFA/viewform
mailto:andreea.apostu@clujit.ro

