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”EUROPA - Resursă pentru inovatori ºi întreprinzători” 

Analiză despre fondurile europene ºi creºtere economică  

Președintele Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș, Florentin-
Nicolae Tuș, a participat, în 21 
octombrie, la webinarul ”EUROPA 
– Resursă pentru inovatori și 
întreprinzători”, organizat de 
Centrul Europe Direct Maramureș și 
structura sa gazdă Fundația CDIMM 
Maramureș. Conferința online a 
reunit reprezentanți ai sectorului de 
afaceri din județul Maramureș și din 
regiunea de Nord-Vest a României, 
în principal IMM-uri, care au 
beneficiat de orice tip de finanțare 
prin politica de coeziune a Uniunii 
Europene.  

Conferința a fost concepută pentru 
a prezenta mărturii directe ale 
beneficiarilor  granturilor  care  fie 
și-au început activitatea (cum ar fi 
Start-Up Plus și Diaspora Start-Up 
concepute prin Programul 
Operațional Capital Uman în 
România, Fondul Social European), 
fie și-au îmbunătățit activitatea prin 
intermediul finanțării UE (Orizont 
2020 și altele). Președintele CCI 
Maramureș a prezentat în cadrul 
acestui webinar materialul de 

analiză legat de fondurile europene 
și dezvoltarea economică – 
”Fondurile europene și creștere 
economică”.  

Agenda evenimentului a cuprins: 
Deschiderea evenimentului -    

Dr. ing. Radu Big, Coordonator 
Centru Europe Direct Maramureș, 
Finanțarea programelor de CDI 
în România - Prof. dr. ing Adrian 
Curaj, Director general UEFISCDI    
Răspunsuri la întrebări adresate  
Prof. dr. ing Adrian CURAJ, 
Programul HORIZON 2020 în 
Regiunea NV - Bianca Muntean, 
PhD, Director Executiv 
Transilvania IT Cluster, Exemplu 
de proiect cu finanțare EU 
implementat în Regiunea NV -

Alexandru Roja, PhD, Director de 
inovare Transilvania Digital 
Innovation Hub, CCI Maramureș – 
dinamizarea investițiilor cu 
finanțare europeană - Florentin 
Tuș, Președinte CCI Maramureș, 
Centrul de Dezvoltare 
Tehnologică CAD CAM - Nicolae 
Dăscălescu, Director General 
TechnoCAD SA, Când cercetarea și 
businessul merg mână în mână  -

Prof. dr. ing. Oliviu MATEI director 
Holisun SRL, Experiențe ale 
antreprenorilor beneficiari ai 
programului Start-up Plus  
Dezbatere publică – Întrebări și 
răspunsuri și evaluarea 
webinarului. 

În prezent, există aproximativ 23 
de milioane de IMM-uri în UE care 
joacă un rol major în economia 
europeană. Potrivit Portalului 
european pentru întreprinderile mici, 
IMM-urile reprezintă peste 98 % din 
întreprinderile din UE, care au 
furnizat 67 % din totalul locurilor de 
muncă private și au contribuit la 
crearea a aproape 80 % din noile 
locuri de muncă în ultimii 5 ani. Cu 
toate acestea, din cauza încetinirii 

economice recente și îndelungate 
prin care trece economia europeană, 
IMM-urile se confruntă cu vremuri 
dificile și se confruntă adesea cu 
probleme de lichiditate. Comisia 
Europeană derulează o serie de 
campanii și proiecte menite să 
promoveze un mediu favorabil 
întreprinderilor, să facă schimb de 
bune practici și să facă schimb de 
idei între antreprenori. 

Hermes Contact SA - Firmă membră a CCI Maramureş  
se prezintă în paginile 4-5 
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Florentin-Nicolae Tuș ales vicepreședinte al Comitetului Local 
de Dezvoltare a Parteneriatului Social Maramureș (CLDPS)  

Președintele Camerei de Comerț 
și Industrie Maramureș, Florentin-
Nicolae Tuș, a fost ales, în 28 
octombrie a.c., vicepreședinte al 
Comitetului Local de Dezvoltare a 
Parteneriatului Social Maramureș. 

În cadrul ședinței CLDPS, au fost 
aprobate planul anual al activităților 
Comitetului pentru anul școlar 2020-
2021, respectiv regulamentul de 
organizare și funcționare al CLDPS 
MM în anul școlar menționat. De 
a se me n e a ,  a u  f o s t  a l e ș i 
președintele CLDPS MM, în 

persoana doamnei Inspector Școlar 
General al ISJ Maramureș, prof. dr. 
Anca Minodora Costin-Hendea, și 
cei doi vicepreședinți ai CLDPS 
Maramureș, unul dintre aceștia fiind 
președintele instituției camerale, 
Florentin-Nicolae Tuș.  

Ordinea de zi a ședinței a mai 
inclus calendarul acțiunilor pentru 
stabilirea cifrei de școlarizare la 
î n v ă ț ă m â n t u l  d u a l  ș i  l a 
învățământul profesional, pentru 
anul școlar 2020-2021, avizarea 
Curriculumului în Dezvoltare Locală 

(CDL), pentru anul școlar 2020-
2021 și actualizarea PLAI pentru 
județul Maramureș.  

În urma unei solicitări adresată 
instituției camerale de Inspectoratul 
Școlar Județean Maramureș, s-a 
aprobat pre luarea anumitor 
informați i  publicate de CCI 
Maramureș în lucrarea ”Repere 
economice maramureșene”, ediția 
2019, autor – coordonator Florentin-
Nicolae Tuș pentru actualizarea 
PLAI Maramureș 2020 (Planul Local 
de Acțiune pentru Învățământ).  

În continuarea demersurilor 
comune privind sprijinirea 
mediului de afaceri din 
România, cu referire aplicabilă 
la activitatea de avizare a 
existenței cazurilor de forță 
majoră, Camera de Comerț și 
Industrie a României împreună 
cu Camerele de Comerț și 

La invitația Universității Tehnice din Cluj-Napoca – 
Centrul Universitar Nord Baia Mare, Camera de 
Comerț și Industrie Maramureș a participat, în data 
de 29 octombrie a.c., la Conferința de diseminare 
organizată în cadrul proiectului ”Recuperarea 
energetică din deșeurile solide municipale prin 
tehnologii de reconversie termică în aria 
transfrontalieră – EnyMSW” - ”Energy Recovery 
from Municipal Solid Waste by Thermal Conversion 
Technologies in Cross-border Region – EnyMSW”.  

Conferința a fost organizată prin intermediul 
platformei Zoom: Video Conferencing, Web 
Conferencing, Webinars.  

Printre cei care au luat cuvântul au fost Conf. Dr. 
inf. Miorița Ungureanu, coordonatorul proiectului, 
Valeria Brezoczki, asistent manager de proiect, 
Jozsef Juhasz, manager proiect, expert conf. Dr. ing. 

Dinu Stoicovici.  
La prezentarea rezultatelor proiectului au 

participat peste 30 de persoane, Camera de Comerț 
și Industrie Maramureș fiind reprezentată de Oana 
Dulf, asistent președinte.  

CCI Maramureº - invitată la prezentarea 

rezultatelor proiectului EnyMSW 

Webinar pe tema ”Forței majore” 
Industrie Județene au organizat 
în 29 octombrie a.c., un webinar 
pe tema ”Forței majore”.  

Din partea CCIR, la webinar 
au participat Elisabeta 
Perșinaru (directorul Direcției 
Juridice) și Liviu Ciobanu (șeful 
Biroului Legislație și 
Contencios).  

La această întâlnire, Camera 
de Comerț și Industrie 
Maramureș a fost reprezentată 
de Sandra Hotea Tivadar, 
consilier juridic al instituției 
camerale. Astfel de evenimente 
vor deveni o practică frecventă 
a Camerelor de Comerț și 
Industrie din România.  
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Începând cu luna octombrie a.c., Camera de Comerţ 
şi Industrie Maramureş a desfășurat o serie de 
evenimente în premieră cu participare online, pe patru 
domenii importante: gestiunea deșeurilor, relații de 
muncă, securitate și sănătate în muncă și fiscalitate. 

Primul eveniment online, “Noutăţi legislative în 
domeniul gestiunii deşeurilor” a avut loc în data de 15 
octombrie a.c., susţinut de experţii în domeniu Claudia 
Simion şi Marcela Mateaş. 

Evenimentul, dedicat atât mediului de afaceri cât și 
tuturor persoanelor interesate să afle ultimele noutăți și 

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM  

În data de 22 octombrie 
a.c. a avut loc cel de-al doilea 
eveniment online, din seria 
webinariilor organizate de 
Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș, pe 
diverse tematici necesare 
pentru informarea mediului 
de afaceri. Acesta s-a 
intitulat “Noutăți legislative 
în domeniul relațiilor de 
muncă”  și a fost susţinut de 
dl Marcel Cânța, specialist în 
domeniu. 

Evenimentul, dedicat atât 
mediului de afaceri cât și 
tuturor persoanelor 
interesate să afle ultimele 
noutăți și abordări în domeniul 
relațiilor de muncă, s-a desfășurat într
-o manieră interactivă, sub forma unei 
sesiuni de întrebări și răspunsuri. 

Tematica a fost orientată asupra 
principalelor noutăți legislative apărute 

abordări în domeniul protecției mediului, s-a 
desfăşurat într-o manieră interactivă, sub forma unei 
sesiuni de întrebări și răspunsuri, fiind recomandată şi 
încurajată intervenţia participanţilor şi discuţiile libere. 

Tematica a fost orientată asupra principalelor noutăţi 
legislative apărute în domeniu. Astfel, au fost abordate 
aspecte privind modificările aduse de OUG 74/2018, 
pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 
privind regimul deșeurilor, a legii nr.249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor 
de ambalaje și a OUG 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu. Mai exact, temele venite din partea mediului de 
afaceri au fost: exploatarea forestieră, tăierea lemnului, 
extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru 
construcții, fondul de mediu, evidența ambalajelor, 
colectare/autorizare în vederea gestiunii, colectării și 
stocării temporare a deșeurilor medicale, ambalajele în 
general și garanții de ambalaje, disconfortul olfactiv, 
Legea 123/2020, amprenta carbon, valorificarea 
internă a ambalajelor reutilizabile fără intervenția unui 
valorificator extern, gestionarea ambalajelor 
reutilizabile, modalități acceptate de lege de refolosire 
a ambalajelor reutilizabile, contribuții datorate pentru 
acestea, modalități de valorificare a deșeurilor, 
raportarea anuală a emisiilor, regimul deșeurilor /
fracție deșeuri menajere umede. 

La întâlnirea online a participat un număr de 11 
persoane, angajați ai operatorilor economici din 
județul Maramureș, care au purtat discuții și au adresat 
întrebări libere în funcție de necesități și au făcut 
propuneri pertinente. 

în domeniu. Astfel au fost abordate 
aspecte privind acordarea șomajului 
tehnic, domenii restricționare, 
acordarea de zile libere pentru părinți 
cu copii sub 12 ani, telemunca, 
suspendarea contractelor individuale 

de muncă, programul de lucru 
flexibil - Modelul Kurzarbeit, 
noutăți privind Regulamentul 
de Ordine Interioară, 
cercetarea disciplinară, 
detașarea, aplicarea 
sancțiunilor, retrogradarea, 
sancțiunea pecuniară, OUG 
132/2020 - concediul medical 
în cazul izolării salariatului, 
înregistrarea actelor 
adiționale cu clauză de 
telemuncă în Revisal, facilități 
fiscale pentru angajarea 
persoanelor cu dizabilități, 
norma de lucru parțială, și 
alte informații de actualitate 
în domeniu, apărute în ultima 

perioadă. 
La întâlnirea online a participat un 

număr de 18 persoane, angajați ai 
operatorilor economici din județul 
Maramureș, care au purtat discuții și 
au adresat întrebări lectorului. 
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Membrii CCI Maramureş se prezintă 

Hermes Contact SA  
la ora bilanțului  

Înființată la doi ani după 
Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș, așadar în acest an 

sărbătorește 28 ani de 
activitate, firma Hermes 
Contact SA s-a înființat la 
inițiativa conducerii CCI 
Maramureș ca o firmă suport, cu 
servicii conexe, ca un centru de 
afaceri în domeniul imobiliar, ce 
oferea tranzacții în acest 
domeniu, dar și evaluări, 
lichidări, proiectare, arhitectură 
chiar, întreținere și gestionare a 
impozantei clădiri proprii. Și 
după toți acești ani, Camera de 
Comerț și Industrie Maramureș 
rămâne acționarul principal al 
Hermes Contact SA cu peste 
70% din acțiuni, pe lângă aceasta 
existând încă 52 de acționari. 

De peste 10 ani, firma Hermes 
Contact, denumită după zeul 
comerțului, este condusă de 
Eugen MERCEA, cu pricepere și 
tact, cu responsabilitate și 
inteligență. Acest lucru a făcut 
ca firma să înregistreze 
performanțe an de an în Topul 
Județean al firmelor din 
Maramureș și să dețină o rețea 
de clienți serioși, peste 70 de 
firme care au spații de birouri și 
sedii de firmă, între care 
amintim: Camera de Comert si 

Industrie Maramures, 
Inspectoratul de Stat pentru 
Controlul Traficului Rutier, 
Educons SRL, One IT SRL, 
Water Networks SRL,  Loftrek 
SRL, Intervalco SA, Drusal SA, 
Vodafone SA și alții. 

Hermes Contact SA oferă 
spații pentru închiriere standard 
(birouri) structurate pe module 
de 86 respectiv 66 mp, 
organizate pe două sau trei 
încăperi, cu dependințe: grup 
sanitar, balcoane, dar și spații 
(birouri) cu dimensiuni mai mici 
amenajate în interiorul 
apartamentelor standard, pe 
module de 30 sau 20 mp cu 
dependințe și grup sanitar, 
precum și spații adecvate pentru 
amplasarea de reclame și firme 
luminoase pe fațada clădirii. 
Tariful de închiriere se situează 
la un nivel mediu al tarifelor 

practicate pe piață pentru spații 
similare, la cel mai bun raport 
calitate-preț. 

De asemenea, în colaborare cu 
Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș, firma poate pune la 
dispoziție, contra cost, săli de 
cursuri, ședințe, întâlniri, 
seminarii, serbări pentru 
instituții de învățământ - de 
diverse capacități: 20 - 25 de 
locuri, 26 - 60 de locuri, 80 - 
250 de locuri. Toate spațiile sunt 
dotate cu mese, scaune, aer 

condiționat, ecran și, în functie 
de solicitare, pot fi asigurate cu 
laptop, video proiector, instalație 
de translație simultană. De 
asemenea, se pot asigura servicii 
la cheie de organizare de 
evenimente de tip seminarii, 
mese rotunde, prezentări de 
servicii/produse. În toate 
cazurile mai sus prezentate, se 
poate asigura asistență tehnică, 
mobilizarea participanților și 
eventual catering aferent 
desfășurării în bune condiții a 
evenimentului. 

Servicii conexe asigurate de 
Hermes Contact sunt: paza 
imobil -  asigurată de proprietar, 
zilnic, de luni până vineri, între 
orele 16-8, iar sâmbăta și 
duminica pe toată durata zilei, 
supraveghere video 24 h din 24h, 
transport persoane cu lift 
modern, asigurare spații de 
parcare în imediata apropiere a 
clădirii. 

Utilitățile sunt energia 
electrică, apa rece și caldă, 
încălzirea și salubritatea 
asigurată de către proprietar 
contra cost. Imobilul dispune de 
racordare la reteaua de 
telefonie și Internet 
RCS&RDS. Curățenia pe casa 
scării și în incinta este asigurată 
de proprietar. 

Centrul de Afaceri Hermes 
Contact îsi propune să ocupe un 

Eugen Mercea - Director general  

Patrimoniul Hermes Contact SA 

Sală de curs Educons SRL 

Continuare în pag. a 5-a 

Doina MACOVEI  
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Acte normative publicate în 

Monitorul Oficial OCTOMBRIE 

Membrii CCI Maramureş se prezintă 

Hermes Contact Urmare din pag. a 4-a 

loc important în rândul societăților de servicii din 
municipiul Baia Mare și din regiunea de nord-vest a 

țării, în special, prin performanțele economice și 
dimensiunea capitalului propriu investit. Cheia 
succesului este calitatea serviciilor oferite. 
“Căutăm să rezolvăm cât mai simplu și operativ 
solicitarile clienților noștri, stabilind relații de 
lungă durată, bazate pe parteneriat și câștig 
reciproc”- menționa dl. director Eugen Mercea. 

Așadar, cu o suprafață de 2880 mp, cu 9 etaje, 
un număr de 31 apartamente împărțite pe module 
de 20, 30, 36, 66 și 86 de mp, Hermes Contact 
rămâne unul dintre cei mai importanți actori de pe 
piața imobiliară maramureșeană, o firmă a CCI 
Maramureș unică în peisajul cameral din România, 
care a contribuit enorm la valoarea instituției 
camerale între camerele teritoriale. O firmă a 
cărei ascensiune se datorează managementului și 
administrației inteligente din cele aproape trei 
decenii. 

Sală polivalentă 

● Lege nr. 213 din 30 Septembrie 
2020 pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. (MO nr. 
0893 din 2020) 

● Ordonanță de urgență nr. 168 din 01 
Octombrie 2020 pentru completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
70/2020 privind reglementarea unor 
măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, 
în contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 
termene, pentru modif icarea și 
completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 
1/2011, precum și a altor acte normative. 
(MO nr. 0899 din 2020) 

● Ordonanță de urgență nr. 166 din 01 
Octombrie 2020 pentru modificarea Legii 
nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru 
protejarea intereselor naționale în 
act iv i tatea economică.  (MO nr. 
0900 din 2020) 

● Ordin nr. 2803 din 01 Octombrie 
2020 pentru modificarea și completarea 
Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 
1 . 8 86 / 2 0 2 0  p r i v i n d  ap r o b a r e a 
mecanismului financiar de transfer al 
sumelor aferente granturilor cuvenite 

beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor 
de stat pentru susținerea activității IMM-
urilor în contextul crizei economice 
generate de pandemia COVID-19 din 
bugetul Ministerului Finanțelor Publice - 
Acțiuni generale către Fondul Național de 
Garantare a Credi telor pent ru 
Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, a 
m o d e l u l u i  C o n v e n ț i e i  p r i v i n d 
implementarea Programului de susținere a 
întreprinderilor mici și mijlocii „IMM INVEST 
ROMÂNIA“, a modelului Convenției de 
garantare și plată a granturilor, al 
contractului de garantare, al înscrisului, 
precum și pentru stabilirea nivelului 
comisionului de risc și al comisionului de 
administrare pentru anul 2020. (MO nr. 
0901 din 2020) 

● Ordin nr. 2989 din 30 Septembrie 
2020 privind aprobarea Procedurii de 
implementare a măsurii „Microgranturi 
aco rda t e  d in  f ondu r i  ex t e rne 
nerambursabile“ din cadrul schemei de 
ajutor de stat instituite prin Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind 
unele măsuri pentru acordarea de sprijin 
f i nanc ia r  d in  f ondu r i  ex t e rne 
nerambursabile, aferente Programului 
operațional Competitivitate 2014-2020, în 

contextul crizei provocate de COVID-19, 
precum și alte măsuri în domeniul 
f o n d u r i l o r  e u r o p e n e .  ( M O  n r . 
0902 din 2020) 

● Ordin nr. 2575 din 02 Octombrie 
2020 pentru modificarea articolului 11 din 
Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea 
dezvoltării de produse și servicii TIC 
inovative create de IMM-uri, în cadrul axei 
prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - 
Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a 
comerțului electronic și a cererii de TIC, 
acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii 
adăugate generate de sectorul TIC și a 
inovării în domeniu prin dezvoltarea de 
clustere“, apelul 3, din Programul 
operațional Competitivitate 2014-2020, 
aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor 
europene și al președintelui Autorității 
pentru Digitalizarea României nr. 
1.093/2.082/2020. (MO nr. 0908 din 2020) 

● Ordin nr. 2576 din 02 Octombrie 
2020 privind modificarea art. 11 din 
Schema de ajutor de minimis pentru 
creșterea contribuției sectorului TIC pentru 
competitivitatea economică, în cadrul axei 
prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - 

Continuare în pag. a 6-a 
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Continuare în pag. a 7-a 

Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a 
comerțului electronic și a cererii de TIC, 
acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii 
adăugate generate de sectorul TIC și a 
inovării în domeniu prin dezvoltarea de 
clustere“, din cadrul Programului 
operațional Competitivitate 2014-2020, 
aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor 
europene și al președintelui Autorității 
pentru Digitalizarea României nr. 
1.092/2.083/2020. (MO nr. 0912 din 2020) 

● Ordin nr. 3632 din 05 Octombrie 
2020 privind stabilirea unor competențe de 
efectuare a verificării documentare. 
(MO nr. 0921 din 2020) 

● HG nr. 841 din 08 Octombrie 2020 
pentru modificarea și completarea 
anexei nr. 3 la Hotărârea 
Guvernului nr. 782/2020 privind 
prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României începând cu 
data de 15 septembrie 2020, 
precum și stabilirea măsurilor care 
se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19. (MO nr. 
0924 din 2020) 

● HG nr. 845 din 08 Octombrie 2020 
pentru modificarea art. 19 alin. (7) din 
Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 
privind instituirea unei scheme de ajutor de 
stat în sectorul creșterii animalelor. (MO nr. 
0925 din 2020) 

● Ordin nr. 1468 din 07 Octombrie 
2020 privind modificarea anexei nr. 1 la 
Ordinul 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. 0933 din 2020) 

● Ordin nr. 3666 din 07 Octombrie 
2020 privind aprobarea modelului și 
conținutului formularelor și documentelor 
utilizate în activitatea de verificare 
documentară. (MO nr. 0938 din 2020) 

● HG nr. 856 din 14 Octombrie 2020 
privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României începând cu data de 15 
octombrie 2020, precum și stabilirea 
măsurilor care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19. (MO nr. 
0945 din 2020) 

● Ordin nr. 2809 din 01 Octombrie 
2020 privind tipurile de creanțe fiscale care 

pot fi plătite prin intermediul cardurilor 
bancare în sistem online prin intermediul 
Sistemului Național Electronic de Plăți. 
(MO nr. 0949 din 2020) 

● OUG nr. 172 din 14 Octombrie 2020 
pentru modificarea și completarea unor 
acte normative, aprobarea unor măsuri 
privind proiectele de mediu cu finanțare din 
fonduri externe nerambursabile, precum și 
pentru reglementarea serviciului public 
inteligent alternativ pentru procesarea 
apelor uzate urbane.  (MO nr. 
0951 din 2020) 

● OUG nr. 170 din 14 Octombrie 
2020privind acțiunile în despăgubire în 
cazurile de încălcare a dispozițiilor 
legislației în materie de concurență, 
precum și pentru modificarea și 
completarea Legii concurenței nr. 21/1996. 
(MO nr. 0952 din 2020) 

● OUG nr. 174 din 14 Octombrie 2020 
pentru modificarea și completarea unor 
acte normative care reglementează 
activitatea de sprijin financiar din fonduri 
externe nerambursabile, în contextul crizei 
provocate de COVID-19. (MO nr. 
0954 din 2020) 

● OUG nr. 176 din 14 Octombrie 2020 
pentru modificarea art. 6 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 157/2020 privind 
acordarea unui ajutor financiar sub formă 
de voucher pentru încurajarea și sprijinirea 
copiilor în practicarea sportului de 
performanță. (MO nr. 0960 din 2020) 

● Ordin nr. 3083 din 19 Octombrie 
2020 pentru aprobarea Procedurii de 
implementare a măsurii „Granturi pentru 
capital de lucru acordate IMM-urilor“ din 
cadrul schemei de ajutor de stat instituite 
prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
130/2020 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. 
0965 din 2020) 

● Ordin nr. 2876 din 21 Octombrie 
2020 pentru stabilirea valorii nominale 
indexate a unui tichet de masă pentru 

semestrul II al anului 2020. 
(MO nr. 0978 din 2020) 
● Ordin nr. 1352 din 03 
Septembrie 2020 privind 
stabilirea valorii sumei lunare 
indexate care se acordă sub 
formă de tichete de creșă pentru 
semestrul II al anului 2020. 
(MO nr. 0978 din 2020) 
● OUG nr. 180 din 22 Octombrie 
2020 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 136/2020 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul 
sănătății publice în situații de risc 
epidemiologic și biologic, a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile și indemnizațiile de asigurări 
sociale de sănătate, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri cu privire la 
acordarea concediilor medicale. (MO nr. 
0982 din 2020) 

● Ordin nr. 4659722 din 25 Octombrie 
2020 (Departamentul pentru Situații de 
Urgență) privind instituirea carantinei 
zonale în localitatea Vișeu de Jos, din 
j u d e ț u l  M a r a m u r e ș .  ( M O  n r . 
0983 din 2020) 

● Ordin nr. 4659720 din 23 Octombrie 
2020 (Departamentul pentru Situații de 
Urgență) privind instituirea carantinei 
zonale în localitatea Petrova, din județul 
Maramureș. (MO nr. 0983 din 2020) 

● Ordin nr. 2880 din 22 Octombrie 
2020 privind aprobarea mecanismului 
financiar de transfer al sumelor aferente 
ajutorului de minimis cuvenit beneficiarilor 

Acte normative publicate în  

Monitorul Oficial OCTOMBRIE 
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în cadrul Schemei de ajutor de 
minimis aferente Programului 
de susținere a întreprinderilor 
mici și mijlocii „IMM LEASING 
DE ECHI PAM ENTE ȘI 
U T I LA JE “  d i n  buge t u l 
Ministerului Finanțelor Publice - 
Acțiuni generale către Fondul 
Național de Garantare a 
Creditelor pentru Întreprinderile 
Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, a 
modelului Convenției privind 
implementarea Programului de 
susținere a întreprinderilor mici 
și mijlocii „IMM LEASING DE 
ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, 
a modelului Convenției de 
garantare și plată a ajutorului 
de minimis pentru Programul 
de susținere a întreprinderilor 
mici și mijlocii „IMM LEASING 
DE ECHI PAM ENTE ȘI 
UTILAJE“, al contractului de 
garantare, al înscrisului, 
precum și pentru stabilirea 
nivelului comisionului de risc și 
al comisionului de administrare 
pentru anul 2020. (MO nr. 
0987 din 2020) 

● OUG nr. 181 din 22 
Octombrie 2020 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare, pentru 
modificarea și completarea 
unor acte normative, precum și 
pentru prorogarea unor 
t e r m e n e .  ( M O  n r . 
0988 din 2020) 

● Ordin nr. 1819 din 27 
Octombrie 2020 privind 
modificarea și completarea 
Ordinului ministrului sănătății 
n r .  1 . 513 / 2020 pen t ru 
aprobarea planurilor privind 
modalitatea de aplicare de 
către direcțiile de sănătate 
publ ică județene și  a 
municipiului București, de către 
Institutul Național de Sănătate 
Publică, de către unitățile 
sanitare, precum și de către 
servici i le de ambulanță 
județene și Serviciul de 
Ambulanță București-Ilfov și de 
medicii de familie a măsurilor în 
domeniul sănătății publice în 
situații de risc epidemiologic de 
infectare cu virusul SARS-CoV-
2. (MO nr. 0993 din 2020) 

● Ordin nr. 1818 din 27 
Octombrie 2020 pentru 
modificarea Normelor de 

apl icare a prevederi lor 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile și indemnizațiile de 
asigurări sociale de sănătate, 
ap ro ba t e  p r i n  O rd i n u l 
ministrului sănătății și al 
președintelui Casei Naționale 
de Asigurări de Sănătate nr. 
15/ 2018/ 1.311/ 2017. (MO nr. 
0993 din 2020) 

● OUG nr. 182 din 22 
Octombrie 2020 pentru 
completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 
147/2020 privind acordarea 
unor zile libere pentru părinți în 
vederea supravegherii copiilor, 
în situația limitării sau 
suspendă r i i  ac t i v i t ă ț i l o r 
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, precum și a art. 
6 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 132/2020 privind 
măsuri de sprijin destinate 
salariaților și angajatorilor în 
c o n t e x t u l  s i t u a ț i e i 
epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, precum și pentru 
stimularea creșterii ocupării 
forței de muncă. (MO nr. 
0993 din 2020) 

● HG nr. 906 din 22 
Octombrie 2020 pentru 
punerea în aplicare a unor 
prevederi ale Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 
57/2019 p r i v i nd  Codu l 
administrat ive. (MO nr. 
0994 din 2020) 

● Ordin nr. 4659738 din 28 
O c t o m b r i e  2 0 2 0 
(Departamentul  pentru 
Situații de Urgență) privind 
instituirea carantinei zonale în 
comuna Recea, județul 
M a r a m u r e ș .  ( M O  n r . 
0997 din 2020) 

● Ordin nr. 1105 din 26 
Octombrie 2020 pentru 

punerea în apl icare a 
prevederilor art. IV alin. (2) și 
(5) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 180/2020 pentru 
modificarea și completarea 
Legii nr. 136/2020 privind 
instituirea unor măsuri în 
domeniul sănătății publice în 
situații de risc epidemiologic și 
biologic, a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 
158/2005 privind concediile și 
indemnizațiile de asigurări 
sociale de sănătate, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri cu 
privire la acordarea concediilor 
m e d i c a l e .  ( M O  n r . 
0998 din 2020) 

● Ordin nr. 2814 din 01 
Octombrie 2020 pentru 
a p r o b a r e a  m o d e l u l u i , 
conținutului, modalității de 
depunere și de gestionare a 
„Declarației privind obligațiile 
de plată a contribuțiilor sociale, 
impozitului pe venit și evidența 
nominală a persoanelor 
a s i g u r a t e .  ( M O  n r . 
1005 din 2020) 

● Ordin nr. 2946 din 29 
Octombrie 2020 privind 
prospectele de emisiune a 
certificatelor de trezorerie cu 
discont și a obligațiunilor de 
stat de tip benchmark aferente 
lunii noiembrie 2020. (MO nr. 
1010 din 2020) 

● HG nr. 921 din 28 
Octombrie 2020 privind 
aprobarea Listei  bol i lor 
infectocontagioase pentru care 
s e  i n s t i t u i e  i z o l a r e a 
persoanelor, la domiciliul 
acestora, la locația declarată 
de acestea sau, după caz, în 
unități sanitare sau în locații 
alternative atașate acestora, 
precum și a Listei unităților 
sanitare de bază în care se 
tratează persoanele bolnave. 
(MO nr. 1010 din 2020) 

● Lege nr. 220 din 29 
Octombrie 2020 pentru 
aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 
130/2020 privind unele măsuri 

pentru acordarea de sprijin 
financiar din fonduri externe 
nerambursabile, aferente 
Programulu i  operaț ional 
Competitivitate 2014-2020, în 
contextul crizei provocate de 
COVID-19, precum și alte 
măsuri în domeniul fondurilor 
e u r o p e n e .  ( M O  n r . 
1011 din 2020) 

● Lege nr. 218 din 29 
Octombrie 2020 privind 
modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 10/2017 pentru 
stimularea înființării de noi 
întreprinderi mici și mijlocii. 
(MO nr. 1012 din 2020) 

● OUG nr. 191 din 28 
Octombrie 2020 pentru 
prelungirea termenelor privind 
depunerea unor documente 
prevăzute în sarcina asociațiilor 
și fundațiilor, precum și a 
persoanelor juridice înregistrate 
în registrul comerțului. (MO nr. 
1013 din 2020) 

● Ordin nr. 4659784 din 01 
N o i e m b r i e  2 0 2 0 
(Departamentul  pentru 
Situații de Urgență) privind 
instituirea carantinei zonale 
pentru localitățile Groși și Satu 
Nou de Jos din comuna Groși, 
județul Maramureș. (MO nr. 
1017 din 2020) 

● Lege nr. 223 din 30 
Octombrie 2020 pentru 
simplificarea și debirocratizarea 
transferului de părți sociale și a 
vărsării capitalului social prin 
modificarea Legii societăților nr. 
3 1 / 1 9 9 0 .  ( M O  n r . 
1018 din 2020) 

● Lege nr. 222 din 30 
Octombrie 2020 pentru 
abrogarea Legii nr. 12/1990 
privind protejarea populației 
împotriva unor activități de 
producție, comerț sau prestări 
de servicii ilicite și pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 
21/1992 privind protecția 
consumatorilor. (MO nr. 
1018 din 2020)  

Acte normative publicate în  

Monitorul Oficial OCTOMBRIE 
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Camera de Comerț si Industrie 
Maramureș vine în întâmpinarea 
oamenilor de afaceri din 
Maramureș şi din străinătate, ce 
doresc, atât înființarea de 
societăți, filiale, sucursale, ONG 
(asociaţie, fundaţie), PFA, 
întreprinderi individuale şi 
familiale, documentaţii pentru 
m o d i f i c a r e a  a c t e l o r 
constitutive, dar şi consultanţă 
l e g i s l a t i v ă ,  î n  m a t e r i e 
contractuală, oferind servicii de 
consultanţă de specialitate de 
calitate şi la preţuri minime. 

Cel mai scurt drum de la idee la 
afacere! În doar 3 paşi! 

Dvs. contactaţi Camera de Comerţ si 
Industrie Maramureş; 

Noi pregătim documentaţia; 
Dvs. semnaţi si noi înregistrăm 

documentele. 
De ce Camera de Comerţ si 

Industrie Maramureş? 
Pentru că, apelând la serviciile de 

asistenţă şi consultanţă de afaceri 
oferite de Camera de Comerţ si 
Industrie Maramureş, beneficiaţi de 
servicii de calitate pentru înfiinţarea 
firmei dvs, dar nu numai atât, deoarece 

ÎNFIINŢARE FIRME ÎN 3 ZILE/ PAŞI 

ne-am propus să facem mai mult. 
Suntem alături de dvs. şi după 

înfiinţarea firmei! 
Acum puteţi beneficia de: 
Asistenţă şi consultanţă de 

specialitate 
Personalul nostru vă acordă 

asistenţă şi consultanţă de specialitate 
pentru înfiinţarea firmei, modificarea 
actului constitutiv, consultanţă privind 
regimul contractelor, modele de 
contracte, legislaţie şi consultanţă 
generală de afaceri. 

Scurtarea timpului de rezolvare a 
problemelor dvs. 

Puteţi beneficia de serviciile noastre 

profesioniste ori de câte ori ne 
veţi contacta şi într-un termen 
foarte scurt specialiştii noştri vă 
oferă soluţii şi consultanţa de 
care aveţi nevoie. 
Soluţii potrivite nevoilor dvs. 
în cadrul unor relaţii de 
colaborare permanente 
Consultanţii noştri, pentru o mai 
bună cunoaştere a situaţiei 
f iecărui  c l ient în par te, 
analizează problemele dvs., vă 
oferă soluţii adaptate cerinţelor si 
nevoilor dvs. şi veţi putea 

beneficia de serviciile profesioniste ale 
aceleiaşi persoane, ori de cate ori ne 
veţi contacta, asigurând astfel 
continuitate şi o relaţie de colaborare 
permanentă. 

Protejarea intereselor dvs. 
Reprezentantul nostru va acorda 

consultanţă cu privire la forma 
contractelor pe care le semnaţi cu 
partenerii dvs. de afaceri, sau vă poate 
proteja interesele asistându-vă în 
negocierile pe care le purtaţi. 

În concluzie, beneficiaţi de 
asistenţă pas cu pas, pentru 
constituirea unui parteneriat de 
încredere! Contaţi pe noi! 

ARBITRAJ COMERCIAL  

Doriți să vă recuperați banii de la partenerii dvs. rău platnici în timp 
scurt? 

Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș vă oferă soluția cea mai ieftină și rapidă pentru 
obținerea unui titlu executoriu: ARBITRAJUL COMERCIAL 

Pentru a apela la procedura arbitrală nu trebuie decât să inserați  în 
contractele  dvs. următoarea  clauză arbitrală: 
“Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv 

referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea lui, se 
va soluţiona prin arbitraj comercial organizat de Camera de Comerţ şi 
Industrie a judeţului Maramureş în conformitate cu Regulile de procedură 
arbitrală ale acestei Camere. Hotărârea arbitrală este definitivă şi 
obligatorie”. 

De restul ne ocupăm noi! 

Pe site-ul oficial al Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, www.ccimm.ro, găsiți date 
despre noi, oferta completă de servicii ale instituției, noutăți și evenimente în activitatea 

noastră și posibilități de a ne contacta.  
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Ofertă CURSURI CCI Maramureș 

 

AGENT DEZINFECTIE, DERATIZARE, 
DEZINSECTIE 

 

INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII 
ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ 

 

ARHIVAR  MANAGER RESURSE UMANE 

 

AUDITOR INTERN ISO 9001; 14001; 
45001; 50001; 22301 și altele la cerere 

 

NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ 

 

CADRU TEHNIC ÎN DOMENIUL 
PREVENIRII ȘI STINGERII 
INCENDIILOR 

 

Pregătire teoretică în vederea autorizării/
reautorizării ELECTRICIENILOR (gradul I, 
II şi III) 

 

CONTABIL 

 

RESPONSABIL CU PROTECȚIA 
DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE 

 

RESPONSABIL DE MEDIU 

 

INSPECTOR / REFERENT RESURSE 
UMANE 

 

STRATEGII DE PREDARE ONLINE 

 
Alte cursuri la cerere 

Pentru detalii accesați site-ul Camerei de Comerț și Industrie Maramureș: www.ccimm.ro  

https://www.ccimm.ro
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C.C.I. Maramureş - Busola dumneavoastră în afaceri ! 
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Vă felicităm pentru puterea și perseverența dovedite în 30 de ani de existență în, de multe ori, furtunoasa viață 
economică românească. Rămâneți același “far călăuzitor” pentru cei care încearcă să inițieze și să dezvolte o 

afacere în Maramureș și nu numai.  
Vă mulțumesc pentru aprecierile colaborării pe care o aveți cu noi, cât și pentru medalia acordată.  

Rămânem același partener deschis și onest, sperăm, pentru cât mai mult timp de aici înainte și vă asigurăm de 
toată susținerea pe care v-o putem acorda în realizarea obiectivelor pe care vi le-ați propus. 

Cu deosebită considerație, Ovidiu Morar - Director executiv  

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Maramureș 

Stimate domnule președinte Florentin-Nicolae Tuș, 

Cadru Tehnic cu atribuții în domeniul Prevenirii și Stingerii Incendiilor  
În perioada 5-30 
octombrie a.c. s-a 
desfășurat o nouă serie a 

cursului CADRU TEHNIC cu 
atribuții în domeniul prevenirii și 
stingerii incendiilor – PSI (cod 
COR: 541902). Conform legislației 
în vigoare, ”Autoritățile 
administrației publice centrale, 
instituțiile publice și operatorii 
economici au obligația să angajeze 
cel puțin un cadru tehnic sau 
personal de specialitate cu atribuții 
în domeniul apărării împotriva 
incendiilor, atestați potrivit 
metodologiei elaborate de 
Inspectoratul General. Ocupațiile de 

Agent Dezinfecție, Deratizare, Dezinsecție 
În perioada 12-29 octombrie a.c., Camera de Comerț și 

Industrie Maramureș a organizat prima serie de curs pentru 
ocupația de Agent Dezinfecție, Deratizare, Dezinsecție. 
Cursul a fost organizat online, de luni până joi, și a fost 
susţinut de către specialişti în acest domeniu, din cadrul 
DSVSA. 

Cursul s-a adresat tuturor persoanelor care desfășoară sau 
doresc să desfășoare activități de dezinfecție, deratizare și 
dezinsecție în incinte – reședinte, școli, creșe, grădinițe, 
cantine, spitale, birouri, sectoare industriale, agricole şi 
administrative, mijloace de transport, precum si in spatii 
exterioare – zone populate, spații verzi, parcuri etc. pentru 

cadru tehnic și personal de 
specialitate cu atribuții în domeniul 
apărării împotriva incendiilor sunt 
definite pe baza standardelor 
ocupaționale aprobate conform 
legislației în vigoare”.  

Cursul a fost susținut de lectori 
specialiști cu o vechime de peste 10 
ani în cadrul ISU Maramureș, 
respectând tematica din program. 
Competențele specifice obținute în 
urma absolvirii cursului: 
Planificarea activității Cursul 
CADRU TEHNIC cu atribuții în 
domeniul PSI de prevenire și 
stingere a incendiilor; Organizarea 
activității de apărare împotriva 

incendiilor; Monitorizarea activității 
de prevenire și stingere a 
incendiilor; Elaborarea 
documentelor specifice activității de 
PSI; Instruirea salariaților în 
domeniul prevenirii și stingerii; 
Controlul modului de respectare a 
măsurilor de prevenire și stingere a 
incendiilor; Acordarea asistenței 
tehnice de specialitate în situații 
critice.  

Examenul de absolvire s-a 
desfășurat în data de 3 noiembrie 
a.c. La această serie de curs a 
participat un număr de 15 persoane 
din cadrul  mai multor instituții 
publice și private. 

înlăturarea germenilor patogeni și combaterea 
speciilor de insecte și rozătoare dăunătoare din 
zonele procesate. 

Competențe obținute: pregătirea dezinfecției; 
dezinfectarea suprafețelor; pregătirea deratizării; deratizarea 
suprafețelor; pregătirea dezinsecției; dezinsecția 
suprafețelor; monitorizarea suprafețelor procesate; 
utilizarea aparatelor de lucru cu acționare electro-mecanică; 
utilizarea aparatelor de lucru acționate prin motoare cu 
ardere internă. 

La curs a participat un număr de 20 persoane, iar în data 
de 2 noiembrie a.c. a fost organizat examenul final.  


