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CCI Maramureș - 30 de ani de activitate 

Suntem profund încântați să 
aflăm de a 30-a aniversare a 
Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș. 

A trecut o perioadă lungă, iar 
contribuția dvs. la relațiile 
internaționale continuă să ne inspire. 

Din partea întregii echipe a CCI 
Kosice vă transmitem cele mai 
călduroase felicitări pentru cei 30 
de ani de succes în serviciul 
comunității de afaceri. Ați atins un 
prag important, cu multe realizări.  

Colaborarea cu CCI Maramureș 

Camera Regională 
Trnava (CCI Slovacia) 

 
Stimate domnule Președinte 

Florentin-Nicolae Tuș, 
 

30 de ani de existență 
înseamnă mult și este o 
confirmare a faptului că instituția 
dvs. ajută companiile din județul 
Maramureș!  

Din partea CCI Trnava vă 
dorim mulți ani de experiențe și 
împliniri!  

 
Cu cele mai bune gânduri, 
Eva Tomankova, Director  

Stimate Domnule Președinte, 
 
În  numele Camerei de Comerț și Industrie Cernăuți 

vă adresez sincere felicitări cu prilejul Aniversării a 30 
de ani de activitate a Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș.  

Suntem convinși că bilanțul acestor 30 de ani ai 
Camerei de Comerț și Industrie Maramureș este unul 
pozitiv, dvs. exercitând cu onestitate și conștiință 
profesională misiunea de a contribui la dezvoltarea 
serviciului comunității de afaceri prin promovarea 
comerțului și a investițiilor, precum și menținerea unui 
dialog fructuos dintre mediului de afaceri din României 
și Ucrainei.  

Camera de Comerț și Industrie Maramureș s-a 
identificat întotdeauna ca o organizație dinamică și 

este pentru noi o reală onoare și 
prețuim fiecare proiect pe care îl 
avem împreună! 

Pentru devotamentul și munca 
susținută veți avea aprecierea 
noastră mereu!  

Este o bucurie să lucrăm alături 
de dvs. de atâția ani și întotdeauna 
am  găsit excelente rezultatele 
cooperării noastre. 

Cu speranța continuării relației 
noastre de colaborare, vă dorim 
succes pe viitor. 

Monika Kociova, Director  

Camera Regională Kosice (CCI Slovacia) 
 

Dragă domnule Președinte Florentin-Nicolae Tuș, 

Camera de Comerţ şi Industrie Cernăuţi (Ucraina) 

un partener activ al Camerei de Comerț și Industrie 
Cernăuți. Apreciez că parteneriatele menținute de-a 
lungul timpului au fost definitorii pentru 
consolidarea prietenii între conducerile celor doua 
Camere de Comerț și Industrie și îmi exprim 
speranța că pe viitor vom identifica noi direcții de 
colaborare.  

Cu ocazia împlinirii celor 30 de ani de activitate vă 
dorim un sincer „La mulți ani!" și sperăm ca la 
aniversarea următoare să putem fi alaturi de voi pentru 
a întări relațiile economice și comerciale între cele doua 
regiuni. Vă asigurăm de sprijinul nostru și Vă dorim 
prosperitate, parteneri de încredere și realizări 
palpabile. 

Cu stimă și aleasă prețuire, 
Președinte, Vasyl Lyakhovich 

Rotary Club Baia Mare  
 

Vă dorim să aveți mulți ani de activitate de acum înainte, în sprijinul companiilor din Maramureş şi spre 

folosul economiei județului nostru. La mulți ani! 

Echipa Rotary Continuare în pag. a 2-a 
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Urmare din pag. 1 Instituția Prefectului – Județul Maramureș 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș reprezintă 
cu abnegație, încredere și profesionalism, interesele 
mediului de afaceri din județul nostru. În cei 30 de ani 
de activitate a continuat să se transforme ca principala 
organizație a mediului de afaceri, să evolueze 
profesionist, să își urmărească cu consecvență 
obiectivele și misiunea, să marcheze această perioadă 
printr-o contribuție importantă la dezvoltarea 
economică și socială a județului. La ceas aniversar, vă 
transmitem sincere felicitări, multă sănătate, 
prosperitate și putere de muncă tuturor celor care prin 
efort, consecvență, implicare și experiență profesională 
au făcut ca ”vocea” mediului de afaceri maramureșean 
să aibă realizări de succes un rol și un impact deosebit 
în economia locală, județeană și națională. 

La Mulți Ani! 
Prefect, Nicolae-Silviu UNGUR 

Subprefect, Oana-Mihaela OȘANU 

HERMES CONTACT SA 

Stimate Domnule Președinte  
Florentin-Nicolae TUȘ, 

 
Cu ocazia aniversării a 30 de ani 

de activitate a Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș, vă rog să-mi 
permiteți ca în numele societății 
Hermes Contact SA din Baia Mare, 
să vă transmit cele mai sincere 
felicitări și să vă urez succes deplin 
în activităț i le dumneavoastră 
viitoare. 

CCI Maramureș a dovedit în cei 30 
de ani de existență că este un 
important centru informațional și de 
business, de sprijinire și promovare a 
firmelor din zonă și un factor 
dinamizator al vieții economice 
maramureșene. Avem convingerea 
că și pe viitor instituția pe care cu 
onoare o conduceți va fi un reper 
pentru mediul de afaceri și un 
promotor al unei economii moderne, 
de tip european. 

Multă sănătate și gânduri bune 
întregii echipe a Camerei de Comerț 
și Industrie Maramureș! 

Cu stimă, 
Eugen MERCEA, Director general  

Domnului Președinte Tuș Florentin-Nicolae și  
Echipei fantastice a CCI Maramureș 

 
Astăzi, 18 septembrie, este ziua în care Camera de Comerț și 

Industrie Maramureș aniversează 30 de ani de existență și activitate. 
Istoria relativ scurtă, dar deosebit de bogată în evenimente, acțiuni 
și activități, demonstrează că prin profesionalism, dedicație, 
loialitate, entuziasm și multă muncă brandul "C.C.I Maramureș" și-a 
consolidat poziția de organizație reprezentativă a comunității de 
afaceri maramureșene, recunoscută atât pe plan local, regional cât și 
la nivel național și internațional. 

Sunt mândră că am făcut parte din echipa CCI Maramureș, sunt 
onorată și vă mulțumesc pentru medalia aniversară de 30 de ani 
acordată.  

Folosesc acest prilej pentru a vă mulțumi încă o dată pentru 
colaborarea deosebită de-a lungul anilor. 

Vă felicit pentru aniversarea de astăzi și pentru realizările 
deosebite în vremuri dificile, nemaiîntâlnite în ultima sută de ani! 

Vă urez tuturor sănătate, putere de muncă, spor în tot ce 
întreprindeți! Să nu uitați că întotdeauna o echipă unită, competentă, 
entuziastă și creativă poate realiza orice. 

“Singura modalitate prin care poți face lucruri extraordinare este 
să iubești ceea ce faci.” 

La Mulți Ani C.C.I Maramureș! 
La Mulți Ani Domnule Președinte, dvs. personal, și echipei 

fantastice pe care o conduceți! 
 

Cu prețuire, Maria MORCOVESCU 

La ceas aniversar Vivat, crescat, 
floreat! Cu bucurii, pace și sănătate. 

 

Cu mult drag și respect,  
Mihail MĂRĂȘESCU 

Continuare în pag. a 3-a 
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Stimate Domnule Președinte, 
 

Vă mulțumesc pentru surpriza 
făcută, aceea de a ne acorda 
medalia aniversară și felicităm 
Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș pentru împlinirea 
celor 30 de ani în serviciul 
mediului de afaceri. 

Transmitem aceleași felicitări și 
dumneavoastră, în mod special, 
precum și actualei echipe! 

Totodată, vă mulțumim pentru 
sprijinul acordat firmei EPUROM 
SA de-a lungul anilor, în special 
pentru activitățile Simpozionului 
organizat în anul 2016. 

Vă dorim mult succes în 
continuare, realizari mărețe și vă 
asigurăm de tot sprijinul nostru de 
care aveți nevoie. 

Cu stimă, 
Administrator, Angela BUCULEI  

EPUROM SA 
Stimate Domnule Președinte Florentin-Nicolae Tuș, 

Doresc să vă urez cu această ocazie felicitările noastre călduroase și 
mult succes în tot ceea ce v-ați propus, în beneficiul membrilor 
CCIMM și al întregii comunități maramureșene. 

Multă sănătate și putere de muncă, dumneavoastră și întregului 
colectiv al CCIMM!  

 

Cu deosebită considerație, Nicolae DĂSCĂLESCU 

TechnoCAD SA Urmare din pag. a 2-a 

Societatea Inventatorilor din Maramureş vă transmite cele mai bune urări în această 

zi festivă a Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş, cu ocazia zilei sale de naştere, 

când a împlinit 30 de ani! Aţi realizat foarte multe pe calea dumnevoastră creativă. Fie 

ca succesul în toate problemele să vă însoţească în continuare. De asemenea, vă dorim 

prosperitate, realizări profesionale, creştere financiară stabilă şi succes în afaceri! 

Dorim tuturor angajaţilor CCI Maramureș sănătate, bunăstare, înţelegere reciprocă şi 

eforturi constante pentru excelență! 
Cu această ocazie vă mulţumim din suflet pentru sprijinul acordat tuturor 

inventatorilor maramureşeni. 

Aceleaşi gânduri bune pentru dumneavoatră le transmit şi din partea Preşedintelui 

SIR, domnul prof. dr. ing., fizician, Constantin Marin Antohi. 

Cu stimă şi consideraţie,  

Prof. dr. ing. Vasile NĂSUI, Preşedinte filială SIR, Maramureş 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș și Consiliul 
Județean Maramureș au încheiat, în această lună, un protocol 
de colaborare pentru susținerea și promovarea, în comun, a 
intereselor mediului de afaceri din Maramureș, atât la nivel 
județean, cât și la nivel național și internațional. 

Instituția camerală a punctat în ultimii ani, alături de 
Consiliul Județean Maramureș, misiuni economice și proiecte 
de succes dedicate mediului de afaceri. 
Tocmai de aceea, semnarea acestui 
document formal în vederea consolidării 
relațiilor interinstituționale și de 
cooperare cu partenerii externi vine și 
ca o confirmare a viziunii instituției 
camerale de a ne poziționa tot mai 
vizibil ca un agent al dezvoltării locale. 
Acest protocol generează forță și 
implicare pentru promovarea mediului 
de afaceri local pe plan internațional, prin organizarea si 
implementarea unor acțiuni și proiecte comune care să 
contribuie la încurajarea dezvoltării economice a județului 
nostru.  

Forumul Economic desfășurat la Rzeszow - Polonia, 

Parteneriat de colaborare între C.C.I. Maramureş 

şi Consiliul Judeţean Maramureş  

înfrățirea județului Maramureș cu Voievodatul Podkarpackie 
din Polonia, participarea la Forumul Investițional de la 
Chișinău, înfrățirea județului Maramureș cu Raionul Strășeni 
și, nu în ultimul rând, Expo ”Republica Moldova prezintă”, 
manifestare organizată în premieră anul trecut în cadrul 
expoziției ”Rivulus Dominarum”, în parteneriat cu CCI a 
Republicii Moldova și cu sprijinul Consiliului Județean 

Maramureș sunt doar câteva dintre 
evenimentele care au contribuit la 
dezvoltarea relațiilor internaționale și la 
identificarea unor oportunități de 
investiții și promovare a agenților 
economici în județ.  
Odată cu semnarea protocolului de 
colaborare, Consil iul  Județean 
Maramureș a oferit Camerei de Comerț 
și Industrie Maramureș placheta 

onorifică pentru cei 30 de ani de activitate în serviciul 
comunității de afaceri. Această distincție onorează încă o dată 
rolul instituției camerale în comunitate, și anume acela de a 
reprezenta și de constitui interfața dintre mediul de afaceri și 
autorități ori alte organisme din țară și din străinătate. 
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Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a 
aniversat 30 de ani în 
serviciul comunității de 
afaceri. 

“Fideli viziunii noastre de a 
ne poziționa tot mai vizibil ca 
un agent al dezvoltării locale, 
vă asigurăm că ne vom 
respecta și pe mai departe 
rolul în comunitate, cu 
responsabilitate și profesionalism, 
într-un mod obiectiv și temeinic, cu 
dorință de încurajare și sprijin 
pentru dezvoltarea mediului de 
afaceri“ - a declarat dl Florentin-

Emisiune aniversară “CCI Maramureș - 30 de ani în 
serviciul comunității de afaceri” la TL+ Maramureș 

Nicolae Tuș, președintele CCI 
Maramureș cu prilejul acestui 
moment aniversar invitat fiind la 
emisiunea dnei Mica Șvab ”Cu 
cărțile pe față - 30 de ani de 
reprezentare a mediului de afaceri”. 

   “În 18 septembrie s-au 
împlinit trei decenii de 
activitate, trei decenii în 
care instituția camerală și-a 
diversificat serviciile, iar 
azi, prin performanțele 
obținute, instituția noastră 
reușește să rămână în topul 
primelor 10 Camere de 
Comerț și Industrie la nivel 

național.  
Gândiri alese și mulțumiri tuturor 

membrilor și colaboratorilor noștri!” 
- a mai menționat dl președinte 
Florentin-Nicolae Tuș. 

Linkul emisiunii AICI 

Continuăm relatarea unor opinii 
din mediul economic local în acest 
context incert al pandemiei de 
coronavirus. 

Iată ce ne-a declarat dna Carmen 
MACOCIAN, director al firmei 
Delta Engineering Automation 
despre perioada menționată: 
“Industria ambalajelor de plastic 
pentru industria alimentară, 
farmaceutică, cosmetică etc nu a 
fost prea afectată de criza 
internațională generată de virusul 
Covid 19. Producătorii din această 
industrie sunt clienții noștri, și 
putem spune ca ne-am confruntat în 
ultima perioadă cu o creștere 
neașteptată a comenzilor. 

De aceea eforturile noastre s-au 
concentrat în direcția protecției 
cât mai riguroase a stării de sănătate a 
angajaților noștri; am luat măsuri foarte serioase 
și severe pentru respectarea noilor norme pe 
care această criză le-a adus (purtatul măștilor, 
ingienizarea frecventă a spațiilor comune, 
decongestionarea mijloacelor de transport a 
angajaților etc), pentru că orice posibilă 
infectare, carantinare sau izolare la domiciliu a 
mai multor angajați ar însemna un dezechilibru în 
activitatea noastră de producție. 

Protecția garantată nu este posibilă, dar cumva 
am reusit să eliminăm mulți dintre factorii de 
risc. 

Ce am apreciat ca pozitiv în toată 
această criză este eliminarea 
multor pași ai autohtonei, 
binecunoscute “birocrații”: ne-am 
bucurat să putem trimite sau primi 
documente/adeverințe/certificate 
online de la diferite instituții de 
stat, cu care nu puteam discuta 
până acum decât prin prezența 
fizică “la ghișeu”. 
Sper să ramână așa și după ce 
trecem de criză... 
Ne-a deranjat însă dezechilibrul 
dintre împărțirea efectelor 
negative ale crizei: partea bugetară 
a  rămas neafectată, ba chiar mulți 
s-au bucurat de o lunga perioadă de 
relaxare, acasă, în famile, cu 
salariile neatinse, iar agenții 
economici privați au fost obligați să 

aplice măsuri decise la nivel de guvern/parlament, 
măsuri de natură să afecteze activitatea și 
starea financiară a firmei. 

Întelegem necesitatea adoptarii și 
implementării de reguli de protecție; ne-am dori 
însă mai multă coerență în planul de protecție și 
mai multă informație despre acest plan în avans și 
nu în noaptea dinaintea aplicării, cum ne-au 
obișnuit “conducătorii” noștri până acum. 

În rest, sănătate la toata lumea!” 
Vom reveni și cu alte opinii pertinente ale 

operatorilor economici afectați de pandemia de 
coronavirus.             Doina Macovei 

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

Dna Carmen Macocian 
-manager administrativ- 

https://www.youtube.com/watch?v=R1Sg7JM_xh8&list=UUFfbREhxM9QBAhqgHOaAbRg&index=19&fbclid=IwAR1xS_ls8NOB0rDXycNjk5klLD0LPxnjMHU-oo8KguPm1dARRQ3ls8xFuxI
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM  

Expert Achiziţii Publice 
 
În perioada 10 august – 16 septembrie a.c., Camera 

de Comerț și Industrie Maramureș a organizat o nouă 
serie de curs “EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE”, COD COR 
214946.  

Tematica cursului a fost orientată atât către 
instituțiile/organizațiile având calitatea de autorități 
contractante cât și către operatorii economici ce au 
calitatea de ofertanți. Astfel au fost abordate aspecte 
privind cadrul legislativ, inițierea, derularea și 
finalizarea diferitelor proceduri de achiziție publică, 
atât din perspectiva autorităților contractante cât și din 
perspectiva ofertanților, pentru ca aceștia să devină 
operatori competenți și 
eficienți pe piața 
achizițiilor publice. 

La curs a participat un 
număr de 10 persoane, 
atât angajați ai instituțiilor 
publice, cât și ai 
operatorilor economici din 
județul Maramureș.  

 

CONTABIL 

 
În perioada 17 august – 

3 septembri 2020 a fost 
organizată o nouă serie de 
curs pentru ocupația “CONTABIL” COD COR: 331302, de 
către Camera de Comerț și Industrie Maramureș. 

Acest curs este adresat administratorilor 
întreprinderilor mici și mijlocii, titularilor de PFA, II sau 
IF, angajaților operatorilor economici care doresc să se 
inițieze sau să-și perfecționeze cunoștințele în 
domeniul contabilității, astfel la invitația CCI 
Maramureș au răspuns un număr de 13 persoane. 

Tematica abordată în cadrul acestui curs este: 
*Contabilitatea societăților comerciale - aspecte 
generale. Documente de eviență contabilă – 
întocmirea, completarea și înregistrarea documentelor 
primare; *Conținutul economic și funcția contabilă a 
conturilor; *Registrele contabile – completare, analiză 
și interpretare; *Balanța de verificare – intocmire, 
conținutul și funcțiile acesteia; *Evaluarea patrimonială 
– obiectivul și principiile evaluării; Bilanțul contabil – 
conținutul economic și juridic; *Întocmirea și 
transmiterea documentelor specifice; *Utilizarea 
calculatorului și a progamelor informatice specializate 
în domeniul contabilității. 

În urma examenului final, absolvenții au obținut 
următoarele competențe: *Întocmirea/completarea 
documentelor primare; *Contarea operațiunilor 
patrimoniale; *Efectuarea de calcule specifice; 
*Completarea registrelor contabile; *Întocmirea 
balanței de verificare; *Evaluarea patrimonială; 
*Întocmirea bilanțului contabil; *Transmiterea 
documentelor specifice. 
 

Responsabil GDPR 

 
În perioada  7 septembrie - 1 octombrie a.c. s-a 

desfășurat o nouă serie de curs „RESPONSABIL CU 
PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL” - COD 

COR 242231, cu o durată 
totală de 180 ore. 
Grup țintă: Organizațiile 
care au obligația de a-și 
desemna un Responsabil 
cu Proțectia Datelor – Data 
Protection Officer și, de 
asemenea, cei care doresc 
să se pună în siguranță 
prinvind prevederile 
Regulamentului European 
prin desemnarea unui 
Responsabil cu Protecția 
Datelor. 
Loc desfasurare: ONLINE – 

pe platforma ZOOM și la sală. La invitația CCI 
Maramureș a răspuns un număr de 13 persoane.   

 

Inspector în domeniul Securității 
și Sănătății în Muncă  

 
În perioada 14 septembrie – 1 octombrie a.c., 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș a organizat 
o nouă serie de curs pentru ocupația “INSPECTOR ÎN 
DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ” (COD 
COR 325723).  

Cursul a fost organizat online, de luni până joi, și a 
fost susținut de către specialiști în domeniul securității 
și sănătății în muncă, inspectori în cadrul corpului de 
control al Inspectoratului Teritorial de Muncă 
Maramureș.  

La curs au participat 20 persoane, din diverse 
domenii de activitate. În data de 07.10.2020 a.c. 
urmează să fie organizat examenul final. 

Continuare în pag. a 6-a 
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Producţia industrială 
realizată în perioada 1.I-
30.VI.2020, comparativ cu 
perioada similară din anul 
2019, a fost mai mică cu 
15,7%  în volum absolut.  

Indicele valoric al cifrei 
de afaceri totală (cifra de 
afaceri totală provine atât 
din activitatea principală, 
cât si din activităţile 
secundare ale unităţilor cu 
profil industrial) a 
unităţilor industriale în 
aceeași perioadă a fost mai 
mică, cu 7,0% faţă de 
aceeaşi perioadă din anul 
2019.  

Exporturile şi 
importurile de mărfuri 

Evoluția principalilor indicatori economico-sociali  
în luna iunie și perioada ianuarie - iunie 2020 

realizate în perioada 
menționată faţă de 
perioada corespunzătoare 
din anul 2019, au fost mai 
mici cu 11,4 %, respectiv 
4,6%.  

Câştigul salarial mediu 
nominal brut, pe ţară în 
luna iunie 2020 a crescut 
cu 3,5 %, iar câştigul 
salarial mediu nominal net 
cu 3,7 % comparativ cu 
luna mai 2020.  

Raportul dintre indicele 
câştigului salarial mediu 
nominal net şi indicele 
preţurilor de consum, în 
luna iunie 2020, a fost de 
102,4 % faţă de luna 
corespunzătoare din anul 

precedent şi de 221,8 % 
comparativ cu luna 
octombrie 1990.  

Preţurile de consum al 
populaţiei, pe ţară, în luna  
iunie 2020 au crescut cu 
0,1% faţă de luna 
precedentă si cu 2,6% faţă 
de luna iunie 2019. În 
raport cu luna decembrie 
2019, rata inflaţiei a fost de 
1,6 %, ceea ce corespunde 
unei medii lunare de 0,3 %, 
(0,5 % în aceeaşi perioadă 
din anul 2019).   

Numărul şomerilor 
înregistraţi la sfârşitul 
lunii iunie 2020 era de 
4536 persoane, în creştere 
cu 353 persoane faţă de 

luna precedentă, si în 
scădere  cu 1858 persoane 
faţă de luna iunie 2019, 
rata şomajului a fost de 
2,3% (2,1% în luna 
precedentă şi 3,2% în luna 
iunie 2019) şi de 2,4% 
pentru femei (2,2% în luna   
precedentă şi 3,6%în luna 
iunie 2019).  

Numărul societăţilor 
comerciale cu aport de 
capital străin (date 
furnizate de Oficiul 
Naţional al Registrului 
Comerţului)  înmatriculate 
în perioada ianuarie-iunie 
a.c. a fost de 25 cu un 
capital investit de 8555 
euro.  
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Inspector / Referent Resurse Umane 
 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș a 
organizat în perioada 21 septembrie - 6 octombrie a.c., 
o nouă serie de curs „Inspector/Referent Resurse 
Umane”.  

Cursul a fost susținut de către un grup de specialiști 
cu o experiență vastă în domeniul resurselor umane și 
o pregătire pedagogică corespunzătoare formării 
profesionale a adulților. 

La invitația Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș a răspuns un număr de 15 persoane care 
activează în diverse domenii de activitate. 
 

Strategii de predare 

 
Camera de Comerț și Industrie Maramureș a 

organizat în perioada august - septembrie mai multe 
serii de curs  practic STRATEGII DE PREDARE ONLINE.  

Grup tintă: 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. 

La invitația Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș a răspuns un număr mare de persoane care 
activează în sistemul de învățământ. 

 

Reautorizare Electricieni 

 
Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş a organizat 

în perioada 25 - 27 septembrie a.c. cu respectarea 
tematicii și bibliografiei stabilite și publicate de către 
ANRE, cursuri online de pregătire teoretică a 
ELECTRICIENILOR necesare candidaților la depunerea 
dosarului la ANRE în sesiunea din toamnă a anului 2020, 
pentru prelungirea calității de electrician autorizat. 

Cursurile au fost susţinute de formatori, specialişti în 
domeniu, avizaţi de către Autoritatea Naţională de 
Reglementare în Domeniul Energiei si se adresează 
persoanelor care doresc să mențină calitatea de 
electrician autorizat (gradele I, IIA, IIB, IIIA, IIIB). 

La cursurile desfășurate prin intermediul platformei 
Zoom au participat 14 persoane.  
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Calendar webinarii OCTOMBRIE - NOIEMBRIE 

• CADRU TEHNIC PSI - din 5 octombrie 
• MANAGER RESURSE UMANE - din 12 octombrie 
• AGENT DEZINFECTIE, DERATIZARE, DEZINSECTIE - 

din 12 octombrie 
• CONTABIL - din 19 octombrie 
• ARHIVAR - din 26 octombrie 
• RESPONSABIL DE MEDIU - din 26 octombrie 

Oferta CURSURI OCTOMBRIE 
Detalii cursuri și webinarii: 
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE MARAMURES 
Baia Mare, bd. Unirii nr. 16, parter (intrarea din bd. 
Unirii), cam. 6, tel. 0262 221510, fax 0262 225794,  
e-mail: cursuri@ccimm.ro, web: www.ccimm.ro 
Responsabili: Tatiana Sasu - tel. 0739 675279; 
Andreea-Amalia Palfi - tel. 0770 842678  

http://bit.ly/Curs_PSI
http://bit.ly/Curs_manager_HR
http://bit.ly/Curs_agent_ddd
http://bit.ly/Curs_contabil
http://bit.ly/Curs_arhivar
http://bit.ly/Curs_responsabil_mediu
mailto:cursuri@ccimm.ro
http://www.ccimm.ro
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• Ordin nr. 2644 din 28 August 2020 pentru 

punerea în aplicare a prevederilor art. 25 alin. (3)-(17) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, 
modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri 
bugetare. (MO nr. 0798 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) 

• HG nr. 719 din 27 August 2020 pentru aprobarea 

procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate 
în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
132/2020 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. 0794 din 2020) 

• Ordin nr. 1495 din 01 Septembrie 2020 privind 

măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul 
coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea 
desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în 
domeniul culturii. (MO nr. 0801 din 2020) 

• Ordin nr. 1493 din 31 August 2020 pentru 

aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice 
de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru 
activitățile de preparare, comercializare și consum al 
produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și 
nealcoolice în unitățile de alimentație publică de tipul 
restaurantelor și cafenelelor din interiorul clădirilor, 
precum și în spațiile special amenajate din exteriorul 
clădirilor. (MO nr. 0802 din 2020) 

• Ordonanță de urgență nr. 152 din 31 August 

2020 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative în vederea extinderii categoriilor de plăți care 
pot fi efectuate prin intermediul Sistemului național 
electronic de plată online. (MO nr. 0802 din 2020) 

• Ordin nr. 1494 din 31 August 2020 pentru 

aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 
virusul SARS-CoV-2. (MO nr. 0804 din 2020) 

• Ordin nr. 2658 din 28 August 2020 pentru 

aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza 
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 și a Ghidului de plată a ajutorului de stat 
acordat în baza 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. 0811 
din 2020) 

• Ordonanță de urgență nr. 154 din 03 Septembrie 

2020 privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul 
tinerilor fermieri. (MO nr. 0817 din 2020) 

• Ordonanță de urgență nr. 153 din 03 Septembrie 

2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a 
menținerii/ creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru 
completarea unor acte normative. (MO nr. 0817 din 
2020) 

• Ordin nr. 938 din 02 Septembrie 2020 privind 

modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului 
sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări 
de Sănătate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea 
modelului unic al certificatului de concediu medical și a 
instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a 
certificatelor de concediu medical pe baza cărora se 
acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru 
accidente de muncă și boli profesionale. (MO nr. 0820 
din 2020) 

• Ordin nr. 1375 din 09 Septembrie 2020 pentru 

aprobarea modelelor cererii și declarației pe propria 
răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 147/2020 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. 0832 din 2020) 

• Ordin nr. 1376 din 09 Septembrie 2020 pentru 

stabilirea modalității de acordare a sprijinului financiar și 
a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziționate conform art. 
6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
132/2020 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. 0832 din 2020) 

• Ordin nr. 593 din 10 Septembrie 2020 privind 

aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru 
plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în 
condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 147/2020 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, a documentelor justificative, precum și a 
modelului acestora. (MO nr. 0836 din 2020) 

• Ordin nr. 1060 din 08 Septembrie 2020 pentru 

aprobarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru 
IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate 
de pandemia de COVID-19. (MO nr. 0835 din 2020) 

• Ordin nr. 1340 din 01 Septembrie 2020 privind 

aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria 
răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de 

art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
132/2020 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. 0844 din 2020) 

• Ordin nr. 1341 din 01 Septembrie 2020 pentru 

aprobarea modelului cererii, al declarației pe propria 
răspundere și al listei zilierilor în vederea solicitării 
decontării sumei prevăzute de art. 4 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 132/2020 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. 
0844 din 2020) 

• Ordin nr. 1392 din 15 Septembrie 2020 privind 

aprobarea modelului cererii și al documentelor prevăzute 
la art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 
pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a 
sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 132/2020 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. 
0850 din 2020) 

• Ordin nr. 1393 din 15 Septembrie 2020 privind 

aprobarea modelului cererii și al documentelor prevăzute 
la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 
pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a 
sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 132/2020 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. 
0850 din 2020) 

• Ordin nr. 1426 din 21 Septembrie 2020 privind 

modificarea Ordinului ministrului muncii și protecției 
sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului 
documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în 
contextul situației epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările 
și completările aduse prin Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției 
sociale în contextul situației epidemiologice determinate 
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru 
stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție social. 
(MO nr. 0865 din 2020) 

• Ordin nr. 2737 din 10 Septembrie 2020 privind 

aprobarea modelului și conținutului actelor de control și 
ale unor formulare utilizate în activitatea de inspecție 
economico-financiară. (MO nr. 0868 din 2020) 

• Lege nr. 208 din 23 Septembrie 2020 privind 

modificarea și completarea unor acte normative. (MO nr. 
0869 din 2020) 


