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Performanța în
afaceri, premiată în
vreme de pandemie

În semn de recunoștință și apreciere
pentru rezultatele onorante înregistrate
de companiile maramureșene în anul
2019, Camera de Comerț și Industrie
Maramureș a premiat în data de 6
noiembrie 2020 excelența în mediul de
afaceri, în cadrul celei de-a XXVII-a ediții
a evenimentului organizat în premieră
online, Topul Firmelor Maramureșene.
117 firme maramureșene, recent
intrate pe piață, aflate la prima
participare sau veterane, atât în mediul
de afaceri, cât și în competiția TOPUL
FIRMELOR MARAMUREȘENE au fost
premiate pentru performanță, progres,
viziune și rezultatele deosebite obținute
în 2019, un an în care se vorbea încă de
creștere economică.
În cadrul ediției din acest an, s-au
acordat premii speciale pentru:
MANAGERUL ANULUI - Jan Hindrik
DE BOER - PRINTMASTERS SRL
FEMEIA MANAGER A ANULUI Mica SVAB - TL PLUS MEDIA SRL
Topul exportatorilor din judetul
Maramureș:
1. ARAMIS INVEST SRL
2. EATON ELECTRO PRODUCȚIE
SRL
3.UNVERSAL ALLOY
CORPORATION SRL

Evenimentul a fost
deschis și prezentat de
președintele Camerei de
Comerț și Industrie
Maramureș, FlorentinNicolae Tuș:
”Am organizat o ediție
într-o manieră mai diferită
față de cele 26 de ediții
anterioare, în sistem
online. Criza sanitară pe
care o traversăm de la
î n ce p u t u l an u l u i a
determinat, din păcate, schimbări majore
și modificări în viața fiecăruia dintre noi.
Încercăm să ne adaptăm, să mergem
mai departe și dacă această pandemie
va continua, ne dorim să reușim să
organizăm și următoarele ediții ale
Topului Firmelor Maramureșene în
această manieră. Desfășurată într-un an
puternic afectat de efectele negative ale
crizei coronavirusului, ediția din acest an
a stat sub semnul provocării și al dorinței
de revenire la activitatea economică de
dinainte de criză, dar cel mai important,
a stat sub semnul forței transmisă de
companiile care, în anul 2019, prin
activitatea lor, au depus efort maxim și
au contribuit pozitiv la evoluția
economică locală și națională”, a
declarat președintele
CCI Maramureș,
Florentin-Nicolae Tuș.
După mesajele
adresate, atât de
președintele Camerei
de Comerț și Industrie a
României, Mihai
Daraban, cât și de
președintele instituției
camerale județene
c o m p a n i i l o r
maramureșene din

TOPUL FIRMELOR MARAMUREȘENE
2020, Florentin Tuș a mai susținut o
scurtă prezentare a stării economice a
județului Maramureș și a moderat
webinarul ”Tendințe fiscale pentru
antreprenori”, al cărui invitat special a
fost consultantul fiscal Adrian Bența,
colaborator important al CCI Maramureș.
T O P U L
F I R M E L O R
MARAMUREȘENE organizat de CCI
Maramureș va rămâne evenimentul
dedicat companiilor care prin rezultatele
activității lor reușesc să aducă plusvaloare economiei județului, iar pentru
acest lucru, Camera de Comerț și
Industrie Maramureș își va arăta
prețuirea, respectul și solidaritatea
indiferent de contextul economic.
Redăm mai jos lista premianților
ordonați pe domenii de activitate.
CONSTRUCȚII
Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale
Intreprinderi mijlocii
1. BLC STROOCT SRL - Baia Mare
Intreprinderi mici
1. EDIL-BAUSTEEL SRL - Salistea de Sus
2. TAFFO SRL - Baia Mare
Oana DULF
Continuare în pag. a 2-a
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Lucrari de constructii a drumurilor si
autostrazilor
Intreprinderi mijlocii
1. CONSTRUROM SA - Baia Mare
2. DRUMURI-PODURI MARAMURES
SA - Baia Mare
Microintreprinderi
1. PAEM TRANSILVANIA TRANS SRL
- Viseu de Sus
2. CMC MONUMENTAL SRL - Carbunari
Lucrari de constructii a proiectelor
utilitare pentru fluide
Intreprinderi mijlocii
1. ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII
SA - Baia Mare
Intreprinderi mici
1. EPUROM SA - Baia Mare
Microintreprinderi
1. ADM PROJECT CAD SRL - Ciocotis,
comuna Cernești
Constructii hidrotehnice
Intreprinderi mici
1. IFMAR SA - Baia Mare
Lucrari de constructii a altor proiecte
ingineresti n.c.a.
Microintreprinderi
1. CO-TOM-RODNA SRL - Moisei
Lucrari de demolare a constructiilor
Intreprinderi mici
1. BAZIL INTEREURO CONSTRUCT
SRL - Poienile de sub Munte
Lucrari de instalatii electrice
Intreprinderi mijlocii
1. ELECTROCENTER DUE SRL - Baia
Mare
Lucrari de instalatii sanitare, de
incalzire si de aer conditionat
Intreprinderi mijlocii
1. ALAVAL PROD COM SRL Dumbravita
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Intreprinderi mici
1. I.C.E.P. SRL - Busag
Alte lucrari de instalatii pentru
constructii
Microintreprinderi
1. ISO-WELT SRL - Baia Mare
2. CREATIV MONTAJ LIFTURI SRL Borsa
AGRICULTURA,
SILVICULTURA, PESCUIT
Cultivarea fructelor
arbustilor fructiferi,
capsunilor, nuciferilor si a
altor pomi fructiferi
Microintreprinderi
1. VOLS BLUEBERRIES
SRL - Baia Mare
Cresterea altor bovine
Microintreprinderi
1. COW CENTER SRL - Sacalaseni
Cresterea porcinelor
Intreprinderi mici
1. PIG CENTER SRL - Miresu Mare
Colectarea produselor forestiere
nelemnoase din flora spontana
Microintreprinderi
1. FOREST TIM-TOM SRL - Salistea de
Sus
INDUSTRIE
Extractia pietrisului si nisipului;
extractia argilei si caolinului
Microintreprinderi
1. BISOM-COM SRL - Ilba
Fabricarea produselor din carne
(inclusiv din carne de pasare)
Intreprinderi mari
1. FERMA ZOOTEHNICA SRL - Baia
Mare
Fabricarea produselor lactate si a
branzeturilor
Intreprinderi mici
1. OBLAZA SRL - Bârsana
Fabricarea inghetatei
Intreprinderi mici
1. DIANY-COM SRL - Recea
Fabricarea painii; fabricarea
prajiturilor si a produselor proaspete
de patiserie
Intreprinderi mijlocii
1. BIZO TRADE SRL - Baia
Mare
Fabricarea altor produse
alimentare n.c.a.
Intreprinderi mijlocii
1. HYPERICUM IMPEX SRL
- Baia Sprie
Fabricarea de articole de
imbracaminte pentru lucru
Microintreprinderi

1. ITDOR COMPANY SRL - Baia Mare
Fabricarea altor articole de
imbracaminte (exclusiv lenjeria de
corp)
Intreprinderi mijlocii
1. STIL AURA SRL - Baia Mare
Microintreprinderi
1. SOCIETATE COOPERATIVA
MESTESUGAREASCA UNIREA - Baia
Mare
2. GRANDSTIL PLUS SRL - Baia Mare
Fabricarea altor elemente de
dulgherie si tamplarie, pentru
constructii
Intreprinderi mici
1. CASE CALDUROASE SRL - Satu
Nou de Jos
Alte activitati de tiparire n.c.a.
Intreprinderi mari
1. PRINTMASTERS SRL - Cicârlau
Fabricarea ingrasamintelor si
produselor azotoase
Intreprinderi mici
1. SOLMIXFLOR SRL - Baia Sprie
Fabricarea vopselelor, lacurilor,
cernelii tipografice si masticurilor
Microintreprinderi
1. POLICHIM SRL - Sasar
Fabricarea altor produse chimice
n.c.a.
Intreprinderi mijlocii
1. 4 BRANDS SRL - Baia Mare
Fabricarea articolelor din cauciuc
Intreprinderi mari
1. OPTIBELT POWER TRANSMISSION
SRL - Tautii-Magheraus
Fabricarea articolelor din material
plastic pentru constructii
Intreprinderi mijlocii
1. DRUPANEL SRL - Satu Nou de Jos
Metalurgia aluminiului
Intreprinderi foarte mari
1. UNIVERSAL ALLOY
CORPORATION EUROPE SRL Dumbravita
Continuare în pag. a 3-a
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Operatiuni de mecanica
generala
Intreprinderi mijlocii
1. COZMIRCOM SRL - Baia
Sprie
Fabricarea articolelor de
feronerie
Intreprinderi mijlocii
1. COMERPAN SRL Sighetu Marmatiei
Fabricarea articolelor din
fire metalice; fabricarea de
lanturi si arcuri
Microintreprinderi
1. OPUS SRL - Baia Mare
Fabricarea altor articole din
metal n.c.a.
Intreprinderi mijlocii
1. BLACHOTRAPEZ SRL Baia Mare
Fabricarea de instrumente
si dispozitive pentru
masura, verificare, control,
navigatie
Intreprinderi mici
1. PRIMATECH SRL - Baia
Mare
Fabricarea aparatelor de
distributie si control a
electricitatii
Intreprinderi foarte mari
1. EATON ELECTRO
PRODUCTIE SRL - Sarbi
Intreprinderi mari
1. ELECTRO SISTEM SRL Baia Mare
Fabricarea altor
echipamente electrice
Intreprinderi foarte mari
1. WEIDMÜLLER
INTERFACE ROMANIA SRL
- Tautii-Magheraus
Intreprinderi mijlocii
1. 4 K SERVICES SRL - Baia
Mare
Fabricarea altor masini si
utilaje de utilizare generala
n.c.a.
Intreprinderi mijlocii
1. ADISS SA - TautiiMagheraus
Fabricarea altor masini si
utilaje specifice n.c.a.
Intreprinderi mari
1. RAMIRA SA - Baia Mare
Fabricarea autovehiculelor
de transport rutier
Microintreprinderi
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1. ATP TRUCKS
AUTOMOBILE SRL - Baia
Mare
Fabricarea de mobila n.c.a.
Intreprinderi foarte mari
1. ARAMIS INVEST SRL Baia Mare
2. PLIMOB SA - Sighetu
Marmatiei
Intreprinderi mari
1. TAPARO SA - Borcut
2. LAGUNA SERV SRL Sighetu Marmatiei
Intreprinderi mijlocii
1. BORSA RUTIER TRANS
SRL - Viseu de Sus
Intreprinderi mici
1. GHISE DESIGN SRL Recea

1. ARAMIS PLUS
SRL - Baia Mare
Activitati de
consultanta in
tehnologia
informatiei
Intreprinderi mici
1. ATP SMART 4 US SRL Baia Mare
Alte activitati de servicii
privind tehnologia
informatiei
Intreprinderi mijlocii
1. REPKA ELECTRONICS
SRL - Baia Mare
TURISM
Hoteluri si alte facilitati de
cazare similare
Intreprinderi mijlocii

Microintreprinderi
1. ASIOM SRL - Ocna
Sugatag
CERCETAREDEZVOLTARE SI HIGHTECH
Fabricarea calculatoarelor
si a echipamentelor
periferice
Microintreprinderi
1. LIGHT SPEED
COMPUTERS SRL - Baia
Mare
Activitati de editare a altor
produse software
Intreprinderi mijlocii
1. INDECO SOFT SRL - Baia
Mare
Microintreprinderi
1. RPK SOFTWARE SRL Baia Mare
Activitati de realizare a
soft-ului la comanda
Microintreprinderi

1. TURIST SUIOR SRL Baia Sprie
Restaurante
Intreprinderi mici
1. BET SEAN IMPEX SRL Baia Mare
Activitati ale turoperatorilor
Intreprinderi mici
1. SFARA TOURS BAIA
MARE SRL - Baia Mare
COMERT
Comert cu autoturisme si
autovehicule usoare
(sub 3,5 tone)
Intreprinderi mici
1. LAND MOTORS SRL Baia Mare
Comert cu ridicata de piese
si accesorii pentru
autovehicule
Intreprinderi mici
1. ATP AUTOMOTIVE RO
SRL - Sasar

Intermedieri in comertul cu
masini, echipamente
industriale, nave si avioane
Microintreprinderi
1. SILTEC GLOBAL
TECHNOLOGIES SRL - Baia
Mare
Intermedieri in comertul cu
produse diverse
Microintreprinderi
1. INTER FORESTA SRL Baia Mare
2. WOOD-STEEL
CONSTRUCT SRL Somcuta Mare
Comert cu ridicata al
produselor lactate, oualor,
uleiurilor si grasimilor
comestibile
Intreprinderi mici
1. MILAPO FRESH SRL Baia Mare
Comert cu ridicata al
zaharului, ciocolatei si
produselor zaharoase
Intreprinderi mici
1. FOOD LAND GALACTIC
SRL - Baia Mare
Comert cu ridicata cu
cafea, ceai, cacao si
condimente
Microintreprinderi
1. SICHER IMPEX SRL Baia Mare
Comert cu ridicata al
produselor farmaceutice
Intreprinderi mijlocii
1. MARAVET SRL - Baia
Mare
Comert cu ridicata al altor
bunuri de uz gospodaresc
Microintreprinderi
1. OFFICE CENTER SRL Recea
Comert cu ridicata al
calculatoarelor,
echipamentelor periferice si
software-ului
Microintreprinderi
1. ONE-IT SRL - Baia Mare
Continuare în pag. a 4-a
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Comert cu ridicata de componente si
echipamente electronice si de
telecomunicatii
Microintreprinderi
1. RPK DISTRIBUTION SRL - Baia
Mare
Comert cu ridicata al altor masini si
echipamente
Intreprinderi mijlocii
1. B&K ELECTRO SYSTEM SRL - Baia
Mare
Comert cu ridicata al materialului
lemnos si a materialelor de
constructii si echipamentelor sanitare
Intreprinderi mici
1. TEUTON NORD SRL - Baia Mare
Comert cu ridicata
nespecializat
Intreprinderi mijlocii
1. MEDIAPRESS SRL - Baia
Mare
Intreprinderi mici
1. CIRUELAS COM SRL Berinta
Comert cu amanuntul in
magazine nespecializate, cu
vanzare predominanta de
produse alimentare, bauturi
si tutun
Intreprinderi mijlocii
1. ABA - FLOR PROD COM SRL - Baia
Mare
Comert cu amanuntul al
calculatoarelor, unitatilor periferice si
software-ului in magazine specializate
Microintreprinderi
1. VLAROX FISCAL SRL - Lapusel,
comuna Recea
Comert cu amanuntul al mobilei, al
articolelor de iluminat si al articolelor
de uz casnic n.c.a., in magazine
specializate
Intreprinderi mici
1. ELECTROCENTER SRL - Baia Mare
2. ARAMIS FEELING SRL - Baia Mare
Comert cu amanuntul al produselor
farmaceutice, in magazine
specializate
Microintreprinderi
1. PHARMACLIN SRL - Baia Mare
Comert cu amanuntul al altor bunuri
noi, in magazine specializate
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Intreprinderi mici
1. ATENA-LUX SRL - Baia Mare
Comert cu amanuntul prin intermediul
caselor de comenzi sau prin Internet
Intreprinderi mici
1. AGROMIR STORE SRL - Baia Mare
SERVICII
Repararea echipamentelor electronice
si optice
Intreprinderi mici
1. ELMED SRL - Baia Mare
Dezvoltare (promovare) imobiliara
Intreprinderi mici
1. HOFER-H.I. SRL - Baia Mare
Transporturi rutiere de marfuri
Intreprinderi mijlocii
1. HAGERO SRL - Sarbi
Alte activitati anexe transporturilor
Intreprinderi mici
1. MARASPED INTERTRANS SRL Baia Mare
Activitati de editare a ziarelor
Intreprinderi mici

1. GRAIUL MARAMURESULUI SRL Baia Mare
Activitati de productie
cinematografica, video si de
programe de televiziune
Microintreprinderi
1. TL PLUS MEDIA SRL - Baia Mare
Activitati de difuzare a programelor
de televiziune
Microintreprinderi
1. CANAL 7 SRL - Baia Mare
Activitati ale agentiilor de stiri
Microintreprinderi
1. ZIARMM SRL - Baia Mare
Activitati de consultanta pentru
afaceri si management
Intreprinderi mici
1. IT & AGRO CONSULT SRL - Baia
Mare
Activitati de inginerie si consultanta
tehnica legate de acestea
Intreprinderi mici

1. MASTERCAD TOPO SRL - Baia
Mare
2. CUBICON INVEST SRL - Baia Mare
Activitati ale agentiilor de publicitate
Microintreprinderi
1. INSIDE MEDIA SRL - Baia Mare
2. ELSYLINE SRL - Tautii-Magheraus
Servicii de reprezentare media
Microintreprinderi
1. SOCIAL MEDIA PROMOTIONS SRL
- Baia Mare
Activitati veterinare
Microintreprinderi
1. ANCAFARMVET SRL - Baia Mare
Activitati de protectie si garda
Microintreprinderi
1. CORTEZ GUARD SECURITY SRL Baia Mare
Activitati generale de curatenie a
cladirilor
Intreprinderi mijlocii
1. HOUSE KEEPING CLEAN SRL Baia Mare
Activitati combinate de
secretariat
Microintreprinderi
1. WEST COAST
MANAGEMENT SRL - Baia
Mare
Alte forme de invatamant
n.c.a.
Microintreprinderi
1. PARADISE KISS BEAUTY
SRL - Baia Mare
Activitati de asistenta
spitaliceasca
Microintreprinderi
1. CLINICA SFÂNTA MARIA SRL Baia Mare
Activitati de asistenta
stomatologica
Microintreprinderi
1. TUTODENT SRL - Baia Mare
2. CENTRU DE IMPLANTOLOGIE
SAMADENT SRL - Baia Mare
Alte activitati referitoare la sanatatea
umana
Microintreprinderi
1. R.M.N CASA RUSU SRL - Baia Mare
Repararea calculatoarelor si a
echipamentelor periferice
Intreprinderi mici
1. GO SERV SRL - Baia Mare
Microintreprinderi
1. REAL INFO SRL - Baia Mare
Repararea aparatelor electronice de
uz casnic
Microintreprinderi
1. ONEDIN SRL - Baia Mare

5

HERMES CONTACT

Repere economice maramureșene

”Repere
economice
maramureșene”
este
breviarul
elaborat și actualizat anual de
Camera de Comerț și Industrie
Maramureș care evidențiază, prin
indicatori oficiali, starea economiei
județene. Nu ne-am fi imaginat însă
că Ediția 2020 a acestei lucrări va ieși
de sub tipar într-un an în care o
pandemie cu noul tip de coronavirus
(COVID-19) poate amenința atât de
grav sănătatea publică și poate avea
un impact atât de sever asupra
economiei. Efectele negative ale
acestei pandemii conduc, din păcate,
spre o criză economică pe care cei
mai mulți dintre antreprenori o vor
resimți mai profund abia începând cu
anul 2021.
Indicatorii economici din prezenta
lucrare se opresc însă la nivelul anului
2019 și arată o stare economică bună
a județului, o economie în creștere
pentru județul Maramureș, cu mai
puține dificultăți financiare și blocaje
în activitate. Sunt cifre care pun în

lumină un management profesionist
al antreprenorilor maramureșeni și al
celor care investesc în județul nostru,
implicarea
și
responsabilitatea
acestora față de afacere dar și față de
angajații care își aduc aportul, prin
munca lor, la îndeplinirea obiectivelor
stabilite de companii. Sunt afaceri
care s-au dezvoltat rapid, care au
adus, în ultimii ani, rezultate
economice pozitive pentru județul
Maramureș și care au contribuit, în
egală măsură, la creșterea și
dezvoltarea economiei românești.
Analiza prezentată în lucrarea
”Repere economice maramureșene Ediția 2020” este realizată pe baza
evoluției, respectiv a tendinței
principalilor indicatori economici, pe
perioade cuprinse între 3 și 30 de ani,
și oferă o radiografie extrem de
apropiată a situației economice a
județului nostru. Această ediție a
breviarului economic evidențiază,
printre altele, tendința de creștere a
PIB, atât la nivel național, regional și
local precum și tendința de creștere a
volumului exporturilor și a câștigului
salarial nominal mediu brut, cu
mențiunea că Maramureșul rămâne,
în continuare la acest capitol, sub
media națională și regională. Lucrarea
mai prezintă situații pe domenii de
activitate, statistica înmatriculărilor,
situația resurselor umane la nivel de
județ ș.a.m.d. Sunt indicatori
economici reali care pot transforma
oricând acest breviar într-o ”carte de
vizită” a economiei județului sau întrun material de informare deosebit de
util pentru potențialii investitori
români ori străini, pentru misiunile
diplomatice interesate de evoluția
economică a Maramureșului, pentru
autorități, antreprenori și alte
persoane care caută parteneri de
afaceri, oportunități și obiective de
investiții în județul Maramureș.
Rezultatele macroeconomice care
au evidențiat în 2019 creșterea
economică atât la nivel european,
național, cât și la nivel local ne-au dat
curajul să sperăm într-un an 2020 cu
evoluții bune ale cifrelor de bilanț.
Această criză a coronavirusului, care a

apărut la doar două luni de la
începutul anului 2020, a spulberat
însă toate planurile de afaceri și a
bulversat activitatea în absolut toate
domeniile. În prezent, e nevoie de
intervenții masive din partea
autorităților pentru a relansa
economia și de a o scăpa de o
recesiune profundă, dar și de
prudență și optimism din partea
antreprenorilor români.
Fidelă viziunii de a se poziționa tot
mai vizibil ca un agent al dezvoltării
locale, vă asigurăm că instituția
camerală își va continua misiunea în
comunitate, cum face de altfel de
peste 30 de ani, de a fi liantul între
mediul de afaceri local și autorități ori
alte organisme din țară și străinătate,
de a promova și de a susține
companiile
maramureșene
în
demersurile
care
pot asigura
continuitate
și
competitivitate
economică în județul nostru.
Florentin-Nicolae TUȘ
Președinte CCI Maramureș

Varianta în limba engleză a
Reperelor economice
maramureșene a fost editată și
transmisă tuturor ambasadorilor
în România, cât și Birourilor de
Promovare Comercial-Economică
de pe lângă ambasadele
României în străinătate.
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Membrii CCI Maramureş se prezintă

21 ani de activitate educațională
“În urmă cu 24 ani, mi
s-a ivit o şansă unică în
viaţă, exact în momentul
în
care
mineritul
(domeniu în care lucram
în acel moment) dădea
semne de sfârşit de
drum, în noul context
economic al ţării de după
evenimentele din 1989”și-a început confesiunea
dna manager
Rodica
Kovacsinszki,
administrator al Educons
SRL. “Această şansă a
fost întâlnirea cu dl.
prof.
Ion
Hohan,
preşedintele grupului de
firme
FIATEST
Bucureşti, de la care am
aflat
că
dorea
să
deschidă o filială în Baia
Mare. Firma organiza
cursuri
de
instruire
pentru adulţi în domeniul
limbilor străine şi a
utilizării calculatoarelor.
Am fost convinsă de la
bun început de utilitatea
acestor
cursuri,
iar
atunci când faci ceva cu
convingere
este
imposibil să nu reuşeşti
în demersul tău.
Astfel, în anul 1996,
după 23 ani lucraţi în
sectorul de stat (la
I.C.P.M.N.), am început
să
lucrez
într-un
domeniu cu totul diferit.

Îmi
plac
provocările şi
am
acceptat
această
provocare. Nu
au fost mulţi în
jurul meu care
să creadă în
ceea ce urma
să fac, dar
acest lucru nu
a făcut decât
să
mă
ambiţioneze şi
Dna Rodica Kovacsinszki - Manager
mai mult. Din
picioare,
ultima filială înfiinţată, propriile
am ajuns în scurt timp sugerându-mi să pornesc
filiala cea mai puternică. propria afacere.
Astfel a luat naştere
Încet, încet, mi-am dat
EDUCONS
în
seama
ce
înseamnă firma
Au
crescut
concurenţă şi cât de 1999.
a
mult
cântăreşte responsabilităţile,
calitatea
serviciilor trebuit să învăţ lucruri
(contabilitate,
oferite clienţilor. Le-am noi
managementul
firmei, al
învăţat pe toate din
mers, „furând” meseria resurselor umane etc).
de la modelele din jurul La început singură, apoi
meu, pentru că sunt cu asistenta mea (mâna
dreaptă,
Dana
convinsă că toată lumea mea
are un model pe care-l Avram - Departament
urmează în viaţă. Eu am Formare), am pornit pe
avut mai multe, dar cel un drum.
Pentru
că
existau
care mi-a marcat viaţa
lipsite
de
în mod decisiv, a fost dl. perioade
activitate,
m-am
gândit
Hohan („dl. profesor”,
cum îi spun eu). Dacă azi că trebuie să fac şi
pentru
a
putem sărbători 21 ani altceva
de la înfiinţarea firmei supravieţui şi când nu
EDUCONS, este pentru erau cursuri. Am tot
că l-am întâlnit și domnia auzit în jurul meu de
sa a văzut în mine omul proiecte de finanţări, şi
capabil să stea pe am început să studiez
puţin această piaţa și
mi-am dat seama că ar
putea fi un domeniu pe
care l-aş putea aborda şi
aprofunda.
În 2001 am participat
la prima licitaţie de
proiecte,
pentru
că
obiectivul
general
al
programului de finanţare
se potrivea ca o mănuşa
cu ce făceam eu şi anume
instruirea adulţilor. Am

câştigat
licitaţia
cu
proiectul:
„Instruirea
femeilor de afaceri din
microîntreprinderi
şi
întreprinderi
mici
şi
mijlocii”.
Am
gândit
proiectul după nevoile
mele, astfel că în cadrul
proiectului
au
fost
instruite 20 de femei de
afaceri (inclusiv eu), în
domeniul limbii engleze
de
afaceri,
a
calculatoarelor
şi
iniţierii
în
domeniul
managementului firmei.
În paralel am fost
colaborator
în
două
proiecte derulate în
zonă de către Fundaţia
Acţiunea
Civică
(la
Cavnic), lucru care mi-a
dat prilejul să particip la
mai
multe
cursuri
desfăşurate în cadrul
proiectului: management
organizaţional
şi
colectare de fonduri,
formare de formatori,
scriere de proiecte.
Aceste cursuri mi-au
întărit convingerea că
formarea continuă a
adulţilor este pe cât de
necesară, pe atât de
utilă, fiecare curs lasând
o urmă cât de mică în
conştiinţa
fiecărui
participant.
Faptul că am avut
„noroc” la prima licitaţie,
mi-a deschis apetitul şi
am continuat să scriu
proiecte. Am constatat
că acest lucru este o
nouă meserie care îţi
poate
aduce
mari
satisfacţii
pe
plan
profesional, pentru că îţi
pune
la
încercare
creativitatea.

Doina MACOVEI
Continuare în pag. a 7-a
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21 ani de activitate educațională
Urmare din pag. a 6-a

Tot în această perioadă (în
decembrie 2000) am beneficiat
de un curs privind managementul
calităţii de trei săptămâni în
Grecia, unde am cunoscut oameni
care
mi-au
deschis
noi
perspective. După acest curs, am
încercat să dezvolt ideea de
recrutare, selectare, plasare
personal
şi
consilierea
persoanelor în căutarea unui loc
de muncă.
Pentru că societatea în general,
dar cea româneasca în special,
este în continuă schimbare şi
adaptare la nou, am încercat să
ținem pasul cu aceste schimbări.
Astfel, am reuşit în 2003 să ne
acredităm ca centru de testare
ECDL, o noutate în domeniul
utilizării calculatoarelor, iar din
luna mai 2004, ne-am autorizat
cursurile
de:
”Utilizare
calculator, prelucrare informaţii”,
fapt ce ne conferă dreptul de a
elibera Certificate de absolvire
recunoscute la nivel naţional.
Acelaşi lucru se întâmplă şi cu
cursurile
de
limbi
străine
(engleză,
germană,
italiană,
spaniolă) care sunt în curs de
autorizare.

Faptul că am reuşit să ne
menţinem pe piaţă, se datorează
în primul rând calităţii serviciilor
pe care le oferim şi colectivului de
colaboratori, fără de care nu am fi
reuşit să ne facem cunoscuţi.
Menționăm CCI Maramureș şi,
în mod special, pe dl. Gheorghe
Marcaş, d-na Maria Morcovescu
şi dl. Florentin Nicolae Tuş, care
au înţeles perfect misiunea
noastră şi ne-au găzduit de-a
lungul anilor în spaţiile generoase.
Realizările noastre sunt: peste
5000 de persoane instruite în
domeniul
limbilor
străine
(engleză,
germană,
italiană,
spaniolă)
şi
a
utilizării
calculatoarelor,
contabilitate,
formator, croitorie. 5 proiecte
prin
fonduri
europene
implementate cu succes; suntem
membru fondator al Asociaţiei
Femina – XXI, ce promovează
femeile din toate domeniile; și
consultanţă oferită la mii de
persoane aflate în căutarea unui
loc de muncă.
Visăm ca într-o bună zi să avem
o adevărată şcoală pentru adulţi,
într-un spaţiu al nostru şi dotat
cu tot ce este necesar pentru a
funcţiona la standarde europene,
să diversificăm cursurile în
funcţie de cerinţele pieţei, să fim

o şcoală recunoscută la nivel
naţional
şi,
de
ce
nu,
internaţional, să câştigăm cât mai
multe proiecte pentru ca să poată
beneficia cât mai multe persoane
de pe urma lor, să avem cât mai
mulţi cursanţi pentru care să
devenim o necesitate. Până
atunci, în actualul context anti
Covid ne-am adaptat cursurile în
sistem online sau cu minimum de
cursanți.
„Viaţa îi răsplăteşte pe cei care
perseverează”- a conchis dna
Rodica
Kovacsinszki,
administrator al firmei Educons
SRL Baia Mare.

Curs RESPONSABIL DE MEDIU
La cererea mediului de afaceri maramureșean, în
perioada 2 - 24 noiembrie 2020, Camera de Comerţ
şi Industrie Maramureş a organizat o nouă serie de
curs ONLINE - “RESPONSABIL DE MEDIU” (COD
COR 325710), curs autorizat în iunie 2020.
În urma absolvirii acestui curs, participanții
dobândesc următoarele competențe:
- Aplicarea prevederilor legale privind protejarea
mediului;
- Coordonarea programului de instruire a
personalului;

- Gestionarea cerințelor legale de mediu;
- Elaborarea programului de monitorizare a
factorilor de mediu;
- Monitorizarea factorilor de mediu;
- Supravegherea activității pentru prevenirea
efectelor provocate de situațiile de urgență.
La această serie de curs a participat un număr de
10 angajați ai operatorilor economici din Maramureș,
care au susţinut examenul final pe data de 26
noiembrie 2020.

Contact: 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
Responsabile: Tatiana Sasu, Andreea Palfi - tel. 0739675279, 0770842678
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

În data de 13 noiembrie a.c. a avut loc cel de-al
treilea eveniment online, din seria webinariilor
organizate de Camera de Comerț și Industrie
Maramureș, pe diverse tematici necesare pentru
informarea mediului de afaceri: “Noutăți și abordări
fiscale” susţinut de specialistul în domeniu, dl Adrian
Bența, consultant fiscal și auditor financiar.
Evenimentul dedicat atât mediului de afaceri cât și
tuturor persoanelor interesate să afle ultimele noutăți
și abordări în domeniul fiscalității, s-a desfăşurat
într-o manieră interactivă, sub forma unei sesiuni de

întrebări și răspunsuri, fiind recomandată şi
încurajată intervenţia participanţilor şi discuţiile libere.
Pe lângă tematica orientată asupra principalelor
noutăţi legislative apărute în domeniu, au fost
abordate aspecte propuse de mediul de afaceri
privind: impozitul pe profit, facilități fiscale pentru
microintreprindere, OUG 130/2020 granturi capital de
lucru, telemunca, provizioane pentru litigii, aspecte
privind cheltuielile cu sponsorizarea, la nivelul
impozitului pe profit, recapitualație privind tva, tva
achizitii intracomunitare, impozitarea diurnelor,
anulare
obligații
de
plată
accesorii
OMFP.2100/2020, documente justificative pentru
deducerea TVA-ului la achiziții intracomunitare,
justificare cheltuieli cazare fără hotel sau unitate de
cazare la delegații externe, justificare cheltuieli
sponsorizare pentru persoane fizice care desfășoară
activități din domenii recunoscute, livrări/achiziții UE
2020, calcul impozit profit + bonificații + rectificative
D100, majorare capital social/reduceri impozit 2021,
aspecte privind cheltuielile de sponsorizare/cheltuieli
de protocol, regimul agențiilor de turism, declarația
394, relațiile între firmele afiliate, amnistia fiscală
pentru dobânzi datorate de firme care achită debitele
până la 15.12.2020 - OUG.69/2020.
La întâlnirea online a participat un număr de 22 de
persoane, angajați ai operatorilor economici din
județul Maramureș, care au purtat discuții și au
adresat întrebări libere în funcție de necesitățile și
propunerile venite din partea fiecăruia.

sănătății în muncă” susţinut de specialiștii în
domeniu, dl Marcel Cânța și dl Costel Borca.
Evenimentul dedicat atât mediului de afaceri cât și
tuturor persoanelor interesate să afle ultimele noutăți
și abordări în domeniul securității și sănătății în
muncă, s-a desfăşurat într-o manieră interactivă, sub
forma unei sesiuni de întrebări și răspunsuri, fiind
recomandată şi încurajată intervenţia participanţilor
şi discuţiile libere.
Printre temele propuse de mediul de afaceri se
numără: modalitățile de instruire în perioada de
pandemie, decalarea programului între schimburi,
efectuarea instruirii lucrătorilor în format electronic,
telemunca, instruirea periodică a personalului,
măsuri de protecție a angajaților la locul de muncă,
noutăți legislative în domeniul ssm, instruirile
periodice și instruirile colective, atribuțiile
conducătorilor locurilor de muncă, prezentarea de
cazuri concrete/situații pe care inspectorii SSM le-au
În data de 19 noiembrie a.c. a avut loc cel de-al întalnit în controalele lor.
patrulea eveniment online, din seria webinariilor
La întâlnirea online a participat un număr de 8
organizate de Camera de Comerț și Industrie persoane, angajați ai operatorilor economici din
Maramureș, pe diverse tematici necesare pentru județul Maramureș, care au purtat discuții și au
informarea mediului de afaceri: “Bune practici în adresat întrebări libere în funcție de necesitățile și
aplicarea legislației din domeniul securității și propunerile venite din partea fiecăruia.
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Mesajul Președintelui Christoph Leitl către
sistemul cameral comunitar
Dragi colegi și prieteni,
Încă o dată aș dori să vă împărtășesc câteva
gânduri:
1. Coronavirus
În multe țări europene, au loc carantinări de
diferite nivele de intensitate. Deși proiectul "ReOpen EU" include colectarea informațiilor despre
măsurile de sănătate și restricții de călătorie în
EU, acesta nu include și coordonarea eficientă pe
care o dorim. Fiecare țară și câteodată chiar și
regiuni individuale, au reguli separate care duc la
o incertitudine suplimentară. Astfel, nu este
surprinzător faptul că R.P. China are virusul sub
control, în timp ce virusul are Europa sub control.
China s-a întors la normalitate și va prezenta o
creștere economică pozitivă anul acesta. Europa va
continua să piardă teren în timpul celui "de-al
doilea val".
Recunoaștem eforturile Comisiei de a facilita
accesul la împrumuturi pentru companii și pentru
consolidarea piețelor de capital. Faptul că
reglementarea bancară Basel IV a fost amânată cu
un an, până la 1 ianuarie 2023, este fără îndoială
un lucru pozitiv.
2. Ajutoarele de stat
Statele membre pot acorda împrumuturi de până

la 800.000 euro per companie, fără dobândă, sau
garanții cu acoperirea riscurilor de 100%. Statele
Membre, de asemenea, pot contribui cu până la 3
milioane de euro pentru costurile fixe, neacoperite,
ale companiilor. Acesta este un important și
valoros suport, în special pentru întreprinderile
mici și mijlocii.
3. BREXIT
Uniunea Europeană și Marea Britanie negociază
intens, considerând că un final al perioadei de
tranziție “fără acord" nu va fi benefic pentru
niciuna dintre părți. Noi, EUROCHAMBRES,
sperăm într-o soluționare cât mai bună și suntem
încrezători că oricare va fi rezultatul acestei
negocieri politice, mediul de afaceri va găsi căi și
mijloace de cooperare între UE și UK. Facem apel
la claritate în ceea ce privește comerțul cu bunuri
și servicii, investiții, transport, protejarea datelor,
mediului înconjurător și energie.
4. Poziționarea internațională a Uniunii
Europene
Vă pun la dispoziție doar două tabele, primul
arată cotele din PIB global, al doilea cheltuielile
cu Cercetarea și Dezvoltarea (R&D) ale UE,
USA și China. Nici o altă explicație nu este
necesară.

Tabel stânga – Cota din PIB Global (în procente); tabel dreapta – cheltuieli Cercetare și Dezvoltare (în mil. USD);

5. Alegerile din Statele Unite ale Americii
Statele Unite sunt divizate mai mult ca niciodată,
iar alegerile, cu un rezultat extrem de strâns, nu au
remediat această situație. În viitor, țara se va
orienta economic din ce in ce mai mult către Asia
și își va avea în vedere întotdeauna interesele sale.
Europenii ar trebui să rămână uniți în aceasta
criză. În trecut, Europa a făcut întotdeauna
progrese atunci când o situație de criză a necesitat

coeziune. De această dată, criză nu pare să
unească Europa, ci dimpotrivă, o divizează. Starea
de tensiune se regăsește printre membrii UE, iar
interesul național precede solidaritatea europeană
în acest timp în care efectele negative asupra
economiei europene sunt mult mai severe decât în
SUA, iar China prezintă o creștere pozitivă. Oare
când vor începe Statele Membre să gândească?
Înotăm împreună sau ne scufundăm singuri!?!
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ÎNFIINŢARE FIRME ÎN 3 ZILE/ PAŞI
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
modificarea actelor
constitutive, dar şi consultanţă
legislativă, în materie
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

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
fiecărui client în parte,
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
Doriţi să vă recuperaţi 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 soluţia cea mai ieftină și rapidă pentru
obţinerea 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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Acte normative publicate în
Monitorul Oficial NOIEMBRIE
● Ordin nr. 307 din 26 Octombrie 2020
pentru modificarea și completarea anexei la
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării
rurale nr. 1.731/2015 privind instituirea
schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat
microîntreprinderilor și întreprinderilor mici
din spațiul rural pentru înființarea și
dezvoltarea activităților economice
neagricole“ (MO nr. 1020 din 2020)
● Lege nr. 224 din 30 Octombrie 2020
pentru ratificarea Acordului-cadru dintre
Uniunea Europeană și statele sale
membre, pe de o parte, și Australia, pe de
altă parte, semnat la Manila la 7 august
2017(MO nr. 1026 din 2020)
● Ordin nr. 1075 din 23 Octombrie
2020 privind pragurile valorice Intrastat
pentru colectarea informațiilor statistice de
comerț intra-UE cu bunuri în anul 2021.
(MO nr. 1026 din 2020)
● Rectificare nr. 223 din 04 Noiembrie
2020 referitoare la Legea nr. 223/2020
pentru simplificarea și debirocratizarea
transferului de părți sociale și a vărsării
capitalului social prin modificarea Legii
societăților nr. 31/1990. (MO nr. 1028 din
2020)
● Lege nr. 230 din 04 Noiembrie 2020
pentru modificarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal. (MO nr. 1030 din 2020)
● Ordin nr. 194 din 28 Octombrie 2020
pentru aprobarea Procedurii privind
soluționarea reclamațiilor părților interesate
în sectorul energiei. (MO nr. 1033 din 2020)
● Lege nr. 236 din 05 Noiembrie 2020
pentru stimularea producătorilor agricoli
care comercializează produsele agricole
primare, produse pescărești și de
acvacultură. (MO nr. 1037 din 2020)
● Lege nr. 242 din 06 Noiembrie 2020
pentru modificarea și completarea art. 1 din
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor
activități cu caracter ocazional desfășurate
de zilieri. (MO nr. 1041 din 2020)
● Lege nr. 241 din 06 Noiembrie 2020
pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(MO nr. 1041 din 2020)
● Lege nr. 239 din 06 Noiembrie 2020
pentru modificarea și completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal. (MO nr.
1041 din 2020)
● HG nr. 935 din 05 Noiembrie 2020
pentru modificarea și completarea anexelor
nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr.
856/2020 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. 1042 din
2020)
● Ordonanță de urgență nr. 192 din 05
Noiembrie 2020 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, precum
și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea
nr. 81/2018 privind reglementarea activității
de telemuncă. (MO nr. 1042 din 2020)
● Ordin DSU nr. 4659878 din 09
Noiembrie 2020
privind instituirea
carantinei zonale pentru localitatea TăuțiiMăgherăuș, județul Maramureș. (MO nr.
1056 din 2020)
● Ordin DSU nr. 4659877 din 09
Noiembrie 2020 privind instituirea măsurii
de carantină zonală pentru localitatea
Săcălășeni, județul Maramureș. (MO nr.
1056 din 2020)
● Lege nr. 247 din 10 Noiembrie 2020
privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 148/2020 pentru instituirea
unei scheme de ajutor de stat acordat
producătorilor agricoli care au înființat
culturi în toamna anului 2019, afectate de
seceta pedologică. (MO nr. 1057 din 2020)
● Ordin nr. 4003 din 26 Octombrie
2020 privind aprobarea schemei de ajutor
de minimis pentru sprijinirea IMM în
vederea realizării de procese de dezvoltare
a unor modele conceptuale inovative în
domeniile de specializare inteligentă, în
cadrul Programului operațional regional
2014-2020. (MO nr. 1060 din 2020)
● Ordin nr. 4002 din 26 Octombrie
2020 privind aprobarea schemei de ajutor
de minimis pentru finanțarea dezvoltării
întreprinderilor mici și mijlocii prin
promovarea transferului tehnologic, în
cadrul Programului operațional regional
2014-2020. (MO nr. 1061 din 2020)
● Ordin DSU nr. 4659886 din 11
Noiembrie 2020 privind prelungirea
măsurii de carantină zonală instituită
pentru comuna Recea, județul Maramureș.
(MO nr. 1062 din 2020)
● Ordin DSU nr. 4659887 din 11
Noiembrie 2020 privind instituirea
carantinei zonale pentru localitatea Baia
Mare, județul Maramureș. (MO nr. 1064
din 2020)

● Ordin nr. 3874 din 10 Noiembrie
2020 pentru modificarea Ordinului
președintelui Autorității Naționale Sanitare
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
și al președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 152/3.476/2020
privind aprobarea Normei pentru siguranța
alimentelor de origine nonanimală care
stabilește condițiile în care se derulează
operațiunile de import, export, tranzit și
comerț intraunional de produse alimentare
de origine nonanimală și de produse
chimice anorganice și organice care sunt
utilizate ca ingrediente pentru prepararea
alimentelor destinate consumului uman
supuse controlului oficial pentru siguranța
alimentelor. (MO nr. 1069 din 2020)
● Ordin nr. 5927 din 03 Noiembrie
2020 privind modificarea și completarea
Ordinului ministrului educației și cercetării
nr. 4.488/2020 pentru aprobarea Procedurii
privind modalitatea de derulare online a
activităților de evaluare externă în vederea
acordării autorizației de funcționare
provizorie și a acreditării pentru unitățile de
învățământ preuniversitar de stat și
particular, pe perioada stării de alertă. (MO
nr. 1073 din 2020)
● Ordin nr. 1600 din 11 Noiembrie
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. 1073 din 2020)
● Ordin nr. 2977 din 11 Noiembrie
2020 pentru modificarea Ordinului
Continuare în pag. a 12-a
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ministrului economiei și finanțelor nr.
2.007/2008 privind aprobarea componenței
Comisiei pentru autorizarea operatorilor
economici din domenii cu reglementări
specifice și a Regulamentului de
organizare și funcționare a acesteia,
precum și a Criteriilor referitoare la
autorizarea funcționării unităților emitente
de tichete. (MO nr. 1074 din 2020)
● HG nr. 967 din 12 Noiembrie 2020
privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu data de 14
noiembrie 2020, precum și stabilirea
măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19. (MO nr. 1078 din
2020)
● Ordonanță de urgență nr. 195 din 12
Noiembrie 2020 privind măsuri în
domeniul registrului comerțului. (MO nr.
1078 din 2020)
● Lege nr. 248 din 13 Noiembrie 2020
pentru modificarea art. 291 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal. (MO nr.
1079 din 2020)
● Ordin DSU nr. 4659942 din 15
Noiembrie 2020 privind prelungirea
măsurii carantinei zonale pentru localitățile
Groși și Satu Nou de Jos din comuna
Groși, județul Maramureș. (MO nr. 1085
din 2020)
● Lege nr. 255 din 17 Noiembrie 2020
privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 140/2020 pentru stabilirea
unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor
în formă electronică în domeniile
construcții, arhitectură și urbanism. (MO nr.
1093 din 2020)
● Lege nr. 254 din 17 Noiembrie 2020
privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile
naționale în domeniul ajutorului de stat,
precum și pentru modificarea și
completarea Legii concurenței nr. 21/1996
și pentru modificarea și completarea art. 15

hermes
CONTACT

din Legea concurenței nr. 21/1996. (MO nr.
1093 din 2020)
● Ordin nr. 3896 din 11 Noiembrie
2020 pentru aprobarea Procedurii de
acordare a eșalonării la plată de către
organul fiscal central, precum și pentru
modificarea anexei nr. 2 la Ordinul
președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru
aprobarea conținutului cererii de acordare
a eșalonării la plată și a documentelor
justificative anexate acesteia, precum și a
Procedurii de aplicare a acordării eșalonării
la plată de către organul fiscal central. (MO
nr. 1104 din 2020)
● Ordonanță de urgență nr. 198 din 18
Noiembrie 2020pentru completarea
Ordonanței 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. 1108 din 2020)
● Lege nr. 258 din 19 Noiembrie 2020
pentru completarea art. 1 alin. (2) al Legii
nr. 491/2003 privind plantele medicinale și
aromatice, precum și produsele stupului și
pentru modificarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal. (MO nr. 1110 din 2020)
● Lege nr. 262 din 20 Noiembrie 2020
pentru modificarea și completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal. (MO nr.
1112 din 2020)
● Lege nr. 264 din 20 Noiembrie 2020
pentru aprobarea obiectivului de investiții
„Autostrada Nordului“. (MO nr. 1112 din 2020)
● Lege nr. 265 din 20 Noiembrie 2020
pentru modificarea și completarea Legii
cooperației agricole nr. 566/2004. (MO nr.
1113 din 2020)
● Ordin nr. 3942 din 19 Noiembrie
2020 pentru modificarea Ordinului
președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind
aprobarea modelelor unor formulare

utilizate în domeniul colectării creanțelor
fiscale, precum și pentru modificarea
Ordinului președintelui Agenției Naționale
de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016
pentru aprobarea Procedurii de executare
silită în cazul debitorilor care au de încasat
sume certe, lichide și exigibile de la
autorități sau instituții publice. (MO nr.
1123 din 2020)
● Ordonanță de urgență nr. 204 din 23
Noiembrie 2020 privind stabilirea unor
măsuri de aplicare a Acordului privind
retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și
Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și
din Comunitatea Europeană a Energiei
Atomice, în materie de reglementare a
dreptului de intrare și ședere pe teritoriul
României. (MO nr. 1132 din 2020)
● Ordin nr. 2089 din 23 Noiembrie
2020 pentru aprobarea Ghidului de
finanțare a Programului național de
înlocuire a echipamentelor electrice și
electronice uzate cu unele mai performante
din punct de vedere energetic. (MO nr.
1139 din 2020)
● Ordin nr. 3396 din 27 Noiembrie
2020 pentru aprobarea Procedurii de
implementare a măsurii „Granturi pentru
investiții 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.
1163 din 2020)
● Lege nr. 278 din 27 Noiembrie 2020
pentru aprobarea Ordonanței 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 SARSCoV-2. (MO nr. 1166 din 2020)
● Lege pentru modificarea și
completarea Ordonanței Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociații și fundații.
(MO nr. 1166 din 2020)
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