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Start Activ la final de an
12 firme nou înființate în Maramureș
În 15 ianuarie 2021 se încheie
implementarea
Proiectul
cofinanţat din Programul Operaţional
cu Capital Uman 2014-2020,
StartActiv ai cărui inițiatori au fost
RomActiv Business Consulting,
Camera de Comerț și Industrie
Maramureș și AIMMAIPE ClujNapoca. Studiul final privind
impactul
socio–economic
al
extinderii mediului antreprenorial
existent și formularea de politici
sectoriale la nivelul regiunii Nord
Vest a cuprins mai multe etape,
între care amintim: formarea
antreprenorială
(12
luni),
implementarea planurilor de afaceri
(12
luni),
monitorizarea
sustenabilității afacerilor finanțate
(6 luni).
Rezultate și indicatori obținuți în
regiunea de nord-vest a țării au
fost:
stimularea
potențialului
antreprenorial a 442 de persoane
pentru demararea de mici afaceri
cu profil non-agricol în zona urbană,

20 sesiuni de cursuri de
competențe antreprenoriale cu 427
absolvenți, 189 locuri de muncă
nou create, finanțarea cu maxim
40.000 euro a întreprinderilor
înființate și 91 de firme nou
înființate. În județul Maramureș sau înființat: 10 firme în Baia Mare,
una în Baia Sprie și una în TăuțiiMăgherăuș.
Obiectul de activitate al firmelor
nou înființate a cuprins o gamă
largă de activități, de la lucrări de
învelitori, șarpante și terase la
construcții, la activități ale centrelor
de fitness, fabricarea de mobilă,
activități de întreținere peisagistică,
activități auxiliare intermedierilor
financiare, exclusiv activități de
asigurări și fonduri de pensii,
reparare articolelor de uz personal
și gospodăresc, activităţi de
realizare
a
software-ului
la
comandă (software orientat client),
activități de întreținere corporală,
activităţi de contabilitate şi audit

financiar; consultanţă în domeniul
fiscal, comerţ cu amănuntul al
îmbrăcămintei,
în
magazine
specializate, până la tăierea,
fasonarea şi finisarea pietrei.
Una dintre reușitele acestui
program de start up este firma
băimăreană Eden Green Garden
SRL, administrată de dna Lavinia
ONIGA (foto), care, alături de soțul
său, se ocupă de întreținerea
spațiilor verzi și peisagistică. Din
martie 2019 de când firma s-a
înființat firma a avut clienți serioși,
însă în perioada pandemiei de
SarsCov, firma a înregistrat un aflux
de clienți și cereri de la persoane
fizice și firme locale, chiar și din Cluj.
Chiar dacă 2020 a însemnat un an
plin de restricții, iar pentru afaceri
un adevărat obstacol, iată că cele
12 firme nou înființate privesc cu
speranțe și optimism spre viitor. Vă
vom ține la curent cu activitatea lor.
Doina Macovei
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2020 punct. 2021 de la capãt

Analiza economică a județului Maramureș și perspectivele pentru 2021 în contextul pandemiei
COVID-19 au fost subiectele abordate miercuri, 9 decembrie a.c., de președintele Camerei de Comerț
și Industrie Maramureș, Florentin-Nicolae Tuș (foto 2), în cadrul emisiunii televizate ”Cu cărțile pe
față”, moderată de dna Mica Svab (foto 1).

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM
AGENT DEZINFECȚIE, DERATIZARE,
DEZINSECȚIE
În perioada 23 noiembrie – 15
decembrie 2020, Camera de
Comerț și Industrie Maramureș a
organizat o nouă serie de curs
pentru ocupația “Agent Dezinfecție,
Deratizare, Dezinsecție“.
Cursul a fost organizat online, de

luni până joi, și a fost susținut de
specialiști în acest domeniu, din
cadrul DSVSA.
La curs a participat un număr de
17 persoane, iar în data de 15
decembrie a.c. a fost organizat
examenul final.

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

Inspector / Referent Resurse Umane
Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş a
organizat în perioada 23 noiembrie - 14
decembrie 2020, 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 12 persoane
care activează în diverse domenii de activitate şi
care au promovat examenul organizat pe data de
16 decembrie 2020.

În urma absolvirii acestui curs, persoanele
participante au obţinut următoarele competenţe:
•Întocmirea documentelor de evidenţă a
personalului;
•Organizarea recrutării personalului;
•Gestionarea documentelor de evidenţă a
personalului;
•Întocmirea registrului general de evidenţă a
salariaţilor;
•Întocmirea statului de plată pentru personalul
angajat;
•Administrarea bazei de date de evidenţă a
personalului.

HERMES CONTACT

3

CURSURI 2021
ARHIVAR

MANAGER RESURSE UMANE

AGENT DEZINFECȚIE,
DERATIZARE, DEZINSECȚIE

INSPECTOR ÎN DOMENIUL
SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN
MUNCĂ

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 și
III)

CONTABIL

RESPONSABIL CU PROTECȚIA
DATELOR CU CARACTER
PERSONAL

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE

RESPONSABIL DE MEDIU

INSPECTOR / REFERENT
RESURSE UMANE

STRATEGII DE PREDARE ONLINE

Detalii:
CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ
Baia Mare, bd. Unirii nr. 16, parter, cam. 6
tel. 0739-675279, 0770-842678, 0262-221510, fax 0262-225794
e-mail: cursuri@ccimm.ro, web: www.ccimm.ro,
fb.me/ccimm.ro
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Membrii CCI Maramureş se prezintă
„Baia Mare de ieri şi de azi”, albumul anual lansat
cu ocazia evenimentului Zilele Electro Sistem
Așa cum ne-a obișnuit la
fiecare sfârșit de an, grupul de
firme
băimărean
Electro
Sistem a editat la o calitate
excepțională un album de
fotografie intitulat sugestiv
„Baia Mare de ieri și de azi”.
Acesta a fost conceput ca o
poveste fotografică cu iz de
cărți poștale vechi și readuce la
viață
locuri
prăfuite
cu
amintiri, păstrate în memoria
filmului fotografic și pe lentila
obiectivului.

„Ne întoarcem în timp cu
blândă nostalgie, în câteva
dintre cele mai cunoscute locuri
ale Băii Mari și din împrejurimi:
Centrul Vechi al orașului, Piața
Păcii, Piața Cetății, străzile
Vasile Lucaciu și Gheorghe
Șincai, zona Podul Viilor, zona
pieței agroalimentare, dar și
Baia Sprie, Tăuții-Măgherauș,
Seini, Șomcuta Mare și Coltăudeclara directorul general al
firmei Electro Sistem, dl.
Ștefan Blasko.

Dl Ștefan BLASKO
administratorul grupului

Albumul reunește peste 80 de
imagini de arhivă din colecțiile
fotografului Deák László și a
colecționarului Mezei Géza, iar
evocarea trecutului se face
prin comparație cu prezentul,
din același unghi, de la aceeași
distanță și prin descrierea
locurilor într-un stil accesibil.”a mai declarat interlocutorul
nostru.
Deși restricțiile impuse de
pandemia de Coronavirus au
limitat evenimentele de lansare
a
impunătoarei
lucrări,
conducerea firmei a hotărât să
trimită tuturor celor ce au
colaborat cu firma în acest an
dificil câte un exemplar, editat,
și de această dată, în limbile
maghiară, engleză și română.
Felicităm și pe acestă cale
firma Electro Sistem, membru
marcant al Camerei de Comerț
și Industrie Maramureș, pentru
cel de al 12-lea album lăsat
istoriei noastre contemporane.
Doina MACOVEI
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Acte normative publicate în
Monitorul Oficial DECEMBRIE
● 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 SARS
-CoV-2. (MO nr. 1166 din 2020)
● Lege nr. 276 din 27 Noiembrie 2020
pentru modificarea și completarea
Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociații și fundații. (MO nr. 1166
din 2020)
● OUG nr. 207 din 27 Noiembrie 2020
pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
4/2009 privind reglementarea unor măsuri în
domeniul bugetar. (MO nr. 1169 din 2020)
● OUG nr. 205 din 27 Noiembrie 2020
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat
pentru susținerea activității producătorilor
din sectorul vitivinicol în contextul crizei
economice generate de pandemia de
COVID-19. (MO nr. 1169 din 2020)
● Ordin nr. 3402 din 28 Noiembrie
2020 privind aprobarea Ghidului de
finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii și
a operatorilor economici din domeniul
HORECA pentru instalarea sistemelor de
panouri fotovoltaice pentru producerea de
energie electrică cu o putere instalată
cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp
necesară consumului propriu și livrarea
surplusului în Sistemul energetic național
și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW
pentru vehicule electrice și electrice hibrid
plug-in. (MO nr. 1176 din 2020)
● HG nr. 1038 din 04 Decembrie 2020

pentru modificarea și completarea anexei
nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2020
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. 1177 din 2020)
● Lege nr. 297 din 03 Decembrie 2018
privind publicitatea mobiliară (republicare).
(MO nr. 1184 din 2020)
● OUG nr. 209 din 27 Noiembrie 2020
privind modificarea art. IV alin. (6) 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 medicale și pentru
reglementarea unor măsuri în domeniul
sănătății cauzate de evoluția răspândirii
infecțiilor determinate de virusul SARSCoV-2. (MO nr. 1185 din 2020)
● OUG nr. 210 din 27 Noiembrie 2020
pentru modificarea Ordonanței Guvernului
nr. 99/2000 privind comercializarea
produselor și serviciilor de piață. (MO nr.
1193 din 2020)
● HG nr. 1027 din 27 Noiembrie 2020
pentru modificarea pct. 39 și 42 din anexa
nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018
privind stabilirea contravențiilor care intră
sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017,
precum și a modelului planului de
remediere. (MO nr. 1198 din 2020)
● HG nr. 1046 din 04 Decembrie 2020
privind completarea Hotărârii 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. 1199 din 2020)
● Lege nr. 285 din 08 Decembrie 2020
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 41/2019 privind stabilirea
unor măsuri în vederea implementării
activităților de evaluare necesare pentru
aprobarea substanțelor active ale
produselor biocide și pentru autorizarea
produselor biocide. (MO nr. 1199 din 2020)
● Lege nr. 280 din 08 Decembrie 2020
privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 75/2020 pentru
completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea
unor măsuri în domeniul investițiilor
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare,
modificarea și completarea unor acte
normative și prorogarea unor termene și
alte modificări fiscal-bugetare. (MO nr.
1199 din 2020)
● Lege nr. 286 din 08 Decembrie 2020
pentru modificarea și completarea Legii nr.
273/2006 privind finanțele publice locale.
(MO nr. 1201 din 2020)
● Lege nr. 282 din 08 Decembrie 2020
pentru aprobarea 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. 1201 din 2020)
● Lege nr. 281 din 08 Decembrie 2020
privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 100/2020 pentru prorogarea
termenului prevăzut la art. III alin. (3) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
1/2020 privind unele măsuri fiscalbugetare și pentru modificarea și
completarea unor acte normative. (MO nr.
1201 din 2020)
● HG nr. 1037 din 04 Decembrie 2020
pentru aprobarea Schemei de ajutor de
stat privind sprijinirea investițiilor destinate
promovării producției și distribuției de
energie termică în sistem centralizat, din
surse regenerabile mai puțin exploatate,
respectiv biomasă, biogaz, energie
geotermală. (MO nr. 1203 din 2020)
● Ordin nr. 1708 din 27 Noiembrie
2020 pentru modificarea anexei la Ordinul
ministrului muncii și protecției sociale și al
ministrului tineretului și sportului nr.
742/493/2020 privind aprobarea modelului
documentelor prevăzute la art. XV alin. (2)
Continuare în pag. a 6-a
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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
epidemio logice deter mi nate 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
epidemio logice deter mi nate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
și pentru stabilirea unor măsuri
suplimentare de protecție social. (MO nr.
1207 din 2020)
● Ordin nr. 4077 din 09 Decembrie
2020 pentru aprobarea Procedurii de
întocmire, avizare și aprobare a raportului
de inspecție fiscal. (MO nr. 1210 din 2020)
● Ordin nr. 3037 din 26 Noiembrie 2020
pentru modificarea și completarea Ordinului
ministrului finanțelor publice nr. 1.665/2020
privind stabilirea mijloacelor electronice de
transmitere la distanță a actelor de
executare și a procedurii de comunicare a
acestora. (MO nr. 1210 din 2020)
● Ordin nr. 2998 din 19 Noiembrie
2020 privind modificarea și completarea
Ordinului ministrului finanțelor publice nr.
2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de
aplicare a măsurilor de restructurare a
obligațiilor bugetare restante la 31
decembrie 2018 în cazul debitorilor care
au datorii principale în cuantum mai mare
sau egal cu suma de un milion lei. (MO nr.
1211 din 2020)
● Decizie nr. 721 din 07 Octombrie
2020 referitoare la obiecția de
neconstituționalitate a dispozițiilor Legii
privind unele măsuri în domeniul fondurilor
nerambursabile europene. (MO nr. 1212
din 2020)
● HG nr. 1065 din 11 Decembrie 2020
privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu data de 14
decembrie 2020, precum și stabilirea
măsurilor care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea și combaterea

efectelor pandemiei de COVID-19. (MO
nr. 1215 din 2020)
● Ordin nr. 3875 din 20 Noiembrie
2020 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind aplicarea 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. 1216 din 2020)
● Ordin nr. 2200 din 10 Decembrie
2020 pentru modificarea Ghidului de
finanțare a Programului național de
înlocuire a echipamentelor electrice și
electronice uzate cu unele mai
performante din punct de vedere
energetic, aprobat prin Ordinul ministrului
mediului, apelor și pădurilor nr.
2.089/2020. (MO nr. 1228 din 2020)
● Ordin nr. 1129 din 12 Noiembrie
2020 privind aprobarea Normelor de
completare a Declarației statistice
Intrastat. (MO nr. 1237 din 2020)
● Ordin nr. 3155 din 15 Decembrie
2020 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind încheierea
exercițiului bugetar al anului 2020. (MO nr.
1245 din 2020)
● Ordin nr. 4072 din 09 Decembrie
2020 privind modificarea Ordinului
președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru
aprobarea modelului și conținutului
formularelor 101 „Declarație privind
impozitul pe profit“ și 120 „Decont privind
accizele“. (MO nr. 1246 din 2020)
● Ordin nr. 6974/C din 26 Noiembrie
2020 pentru modificarea și completarea
Normelor metodologice privind modul de
ținere a registrelor comerțului, de
efectuare a înregistrărilor și de eliberare a
informațiilor, aprobate prin Ordinul
ministrului justiției nr. 2.594/C/2008. (MO
nr. 1264 din 2020)
● Lege nr. 295 din 18 Decembrie 2020
pentru modificarea și completarea Legii nr.
207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, precum și aprobarea unor măsuri
fiscal-bugetare. (MO nr. 1266 din 2020)
● Lege nr. 296 din 18 Decembrie 2020
pentru modificarea și completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal. (MO nr.
1269 din 2020)
● Ordin nr. 4255 din 08 Decembrie
2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor

de minimis Digitalizarea IMM-urilor în
cadrul axei prioritare 2, prioritatea de
investiție 2b - Dezvoltarea produselor și
serviciilor TIC, a comerțului electronic și a
cererii de TIC, acțiunea 2.2.2 „Digitalizarea
IMM-urilor“ din cadrul Programului
operațional Competitivitate 2014-2020.
(MO nr. 1275 din 2020)
● Ordin nr. 3555 din 18 Decembrie
2020 privind aprobarea criteriilor pentru
încadrarea ca „produs cultural“ a
proiectelor care pot beneficia de schema
de ajutor de stat privind sprijinirea
industriei cinematografice. (MO nr. 1276
din 2020)
● Ordin nr. 3179 din 21 Decembrie
2020 pentru completarea art. 2 din
Procedura de anulare a obligațiilor de
plată accesorii, aprobată prin Ordinul
ministrului finanțelor publice nr.
2.100/2020. (MO nr. 1279 din 2020)
● Ordin nr. 241 din 23 Decembrie
2020 privind modificarea și completarea
Ordinului președintelui Autorității Naționale
de Reglementare în Domeniul Energiei nr.
171/2020 pentru aprobarea Condițiilor de
furnizare a energiei electrice de către
furnizorii de ultimă instanță. (MO nr. 1288
din 2020)
● Ordin nr. 3208 din 24 Decembrie
2020 pentru modificarea pct. 2.1 alin. (2)
din Normele metodologice privind
încheierea exercițiului bugetar al anului
2020, aprobate prin Ordinul ministrului
finanțelor publice nr. 3.155/2020. (MO nr.
1291 din 2020)
● Ordin nr. 3192 din 22 Decembrie
2020 pentru modificarea Procedurii de
comunicare prin mijloace electronice de
transmitere la distanță între Ministerul
Finanțelor Publice/organul fiscal central și
persoanele fizice, persoanele juridice și alte
entități fără personalitate juridică, aprobată
prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
660/2017. (MO nr. 1291 din 2020)
● Lege nr. 298 din 24 Decembrie 2020
pentru completarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii. (MO nr. 1293 din 2020)
● Ordin nr. 3214 din 29 Decembrie
2020 pentru modificarea și completarea
Normelor metodologice privind încheierea
exercițiului bugetar al anului 2020, aprobate
prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
3.155/2020. (MO nr. 1306 din 2020)
● Ordonanță de urgență nr. 212 din
28 Decembrie 2020 privind stabilirea unor
măsuri la nivelul administrației publice
centrale și pentru modificarea și
completarea unor acte normative. (MO nr.
1307 din 2020)
Continuare în pag. a 7-a
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● Ordin nr. 4136 din 17 Decembrie 2020 privind modificarea
Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare
fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care
formează vectorul fiscal. (MO nr. 1311 din 2020)
● Ordin nr. 3678 din 29 Decembrie 2020 pentru modificarea
Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea
depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19,
aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene și al
ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.
1.060/2.857/2020. (MO nr. 1314 din 2020)
● Ordin nr. 3682 din 30 Decembrie 2020 privind modificarea
anexei la Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de
afaceri nr. 3.083/2020 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. 1315 din
2020)
● Ordin nr. 3680 din 30 Decembrie 2020 pentru modificarea
anexei la Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de
afaceri nr. 2.989/2020 privind aprobarea Procedurii de
implementare a măsurii „Microgranturi acordate din fonduri
externe 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 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. 1315 din 2020)
● Ordin nr. 3679 din 30 Decembrie 2020 privind completarea
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, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, energiei și
mediului de afaceri nr. 3.396/2020. (MO nr. 1315 din 2020)
● Ordin nr. 3224 din 30 Decembrie 2020 pentru completarea
pct. 2.5 din Normele metodologice privind încheierea exercițiului
bugetar al anului 2020, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor
publice nr. 3.155/2020. (MO nr. 1316 din 2020)
● OUG nr. 216 din 30 Decembrie 2020 privind prorogarea
unui termen. (MO nr. 1316 din 2020)
● OUG nr. 218 din 30 Decembrie 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 modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a
altor acte normative. (MO nr. 1317 din 2020)
● Ordin nr. 2389 din 07 Decembrie 2020 privind revizuirea
ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de
achiziție publică în anul 2021. (MO nr. 1321 din 2020)
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Acte normative publicate în
Monitorul Oficial DECEMBRIE
● Ordin nr. 4423 din 23 Decembrie 2020 privind stabilirea
structurii care asigură coordonarea operațională a programelor
operaționale regionale pentru perioada de programare 20212027. (MO nr. 1322 din 2020)
● Ordin nr. 7324/C din 16 Decembrie 2020 pentru aprobarea
Procedurii de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din
Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului
Comerțului. (MO nr. 1323 din 2020)
● Ordin nr. 7323/C din 16 Decembrie 2020 pentru aprobarea
Procedurii de înregistrare online și de aprobare a tarifelor pentru
accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al
Registrului Comerțului. (MO nr. 1323 din 2020)
● HG nr. 1137 din 30 Decembrie 2020 privind stabilirea
procedurii de restituire la Fondul de garantare pentru plata
creanțelor salariale a sumelor reprezentând indemnizația pentru
fiecare zi liberă, decontate potrivit prevederilor Legii nr. 19/2020
privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea
copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ
și ale 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. 1326
din 2020)
● OUG nr. 220 din 30 Decembrie 2020 privind aplicarea unor
măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul
răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru
modificarea unor acte normative. (MO nr. 1326 din 2020)
● Ordin nr. 3226 din 30 Decembrie 2020 privind prospectele
de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a
obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie
2021. (MO nr. 1327 din 2020)
● OUG nr. 221 din 30 Decembrie 2020 pentru modificarea și
completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea
cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere,
pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și
utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. (MO nr.
1329 din 2020)
● OUG nr. 224 din 30 Decembrie 2020 privind unele măsuri
pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din
domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și
agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul
pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscal.
(MO nr. 1330 din 2020)
● Ordin pentru aprobarea Normelor privind procedura de
acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei
pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile
de bunuri. (MO nr. 1331 din 2020)
● OUG nr. 225 din 30 Decembrie 2020 privind modificarea
unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul
agriculturii. (MO nr. 1331 din 2020)
● OUG nr. 226 din 30 Decembrie 2020 privind unele măsuri
fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte
normative și prorogarea unor termene. (MO nr. 1332 din 2020)
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C.C.I. Maramureş - Busola dumneavoastră în afaceri !

Alte activități camerale din luna decembrie
♦ În data de 15 decembrie a.c.
a avut loc online ceremonia de
inaugurare oficială a primei
expoziții virtuale din Republica
Moldova ”Expo Business Moldova
2020”, organizată de Camera de
Comerț și Industrie a Republicii
Moldova, la care au participat și
reprezentanți ai CCI Maramureș.

♦ Marți, 15 decembrie a.c.,
RomActiv Business Consulting,
AIMMAIPE Iași și Camera de
Comerț și Industrie Maramureș au
organizat webinarul interactiv
#Finanțare
2021
#StartUp
#Analiza #Oportunități finanțare.
♦ Camera de Comerț și
Industrie a României a organizat

în data 16 decembrie a.c. o
prezentare
online
despre
oportunitatea
implementării
serviciului Transfer afaceri la
nivelul Camerelor de Comerț și
Industrie. CCI Maramureș a
participat prin directorul general
Adrian Nicolaescu și consilierul
juridic Sandra Hotea Tivadar.

Evenimente internaþionale 2021
 Redăm mai jos informarea EU-Japan Centre for
Industrial Cooperation privind webinariile ce urmează a
fi organizate în luna ianuarie:
- EXPORT TO JAPAN 9: TECHNICAL
REGULATIONS - QUASI-DRUGS - 20 ianuarie
2021
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/exportto-japan-9-technical-regulations---quasi-drugs
- EPA HELPDESK WEBINAR 29: WINES AND
SPIRITS & BEERS - 26 ianuarie 2021
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/epahelpdesk-webinar-29-wines-and-spirits-beers
- EXPORT TO JAPAN 10: TECHNICAL
REGULATIONS - BEER - 27 ianuarie 2021
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/exportto-japan-10-technical-regulations---beer
Cum vă înregistrați:
Dacă sunteți deja membru, vă rugăm să vă logați
înainte de a vă înregistra la unul sau mai multe
webinarii.
Dacă nu sunteți membru, înregistrați-vă la https://
www.eubusinessinjapan.eu/user/register.
După
înregistrare veți primi confirmarea de la EU-Japan
Centre, apoi vă rugăm să vă logați.
Participarea este gratuită.
 Ambasada Pakistanului la București anunță
organizarea de către Trade Development Authority of
Pakistan, în perioada 1 - 5 februarie 2021, a expoziției
TEXPO, expoziție intenațională în domeniul textil, în
acest an în format virtual.
Detalii pe https://virtualtexpo.tdap.gov.pk/
 Ambasada Romaniei în Mexic vă invită să
participați în perioada 15 - 19 februarie 2021 la
evenimentul „ANTAD RETAIL CONNECT”, care va

hermes
CONTACT

fi organizat în format virtual din cauza pandemiei de
Covid-19. Acest eveniment este organizat de una din
cele mai importante asociații din sectorul comercial de
consum din Mexic – Asociația Națională a Magazinelor
de Autoservire și a Marilor Magazine (ANTAD) – și
oferă oportunitatea realizării unor de întâlniri de afaceri
între mediul de afaceri mexican și cel din străinătate,
principalele sectoare vizate fiind industria alimentară și
a băuturilor, sectorul Retail și HORECA.
ANTAD reprezintă interesele a 104 lanțuri de
magazine (64.570 unități) din Mexic, printre care se
numară COSTCO, Chedraui, LaComer, Soriana,
Calimex, Comercial Mexicana etc, motiv pentru care
este considerată una dintre cele mai importante asociații
de profil.
În cadrul acestui eveniment companiile românești pot
să își prezinte produsele și serviciile, și pot încheia
colaborari comerciale cu partenerii mexicani.
Evenimentul se desfășoară prin intermediul platformelor
digitale, iar pentru a putea participa se percepe o taxă de
5.000 pesos/reuniune (aprox. 250 USD). Înregistrarea
companiilor străine se poate face până pe data de 1
februarie 2021, trimițând un email dlui Ruben Rivera –
asistent comercial (rrivera@antad.org.mx) și cu BPCE
Ciudad de Mexico în BCC (mexico.economic@mae.ro;
razvan.pircalabescu@dce.gov.ro).
La evenimentul precedent, desfășurat tot în format
digital în luna octombrie a anului 2020, au participat
peste 500 de companii ofertante naționale și
internaționale, 1.319 cumpărători și s-au realizat 2.138
reuniuni B2B.
Biroul de Promovare Economică și Comercială al
României la Ciudad de Mexico va participa la
eveniment și va oferi tot sprijinul necesar companiilor
românești care doresc să obțină mai multe informații și/
sau să participe.
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