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”Povara economică o duce mediul privat”
Interviu cu Florentin-Nicolae Tuș, președintele CCI Maramureș
- Pandemia de COVID-19 a adus
în 2020 provocări și greutăți în
majoritatea
sectoarelor
de
activitate. Segmentul privat a fost
afectat de restructurări, șomaj
tehnic, tăieri de salarii, activitate
blocată.
Deși
intervențiile
guvernamentale au ținut, într-o
oarecare măsură, lucrurile sub
control, în 2020 s-a putut constata
o semnificativă creștere a datoriei
publice. Lumea se întreabă cum va
fi anul 2021. Există posibilități de
creștere economică sau să ne

necunoscute. Abordând și analizând
situația economică mondială sub
semnul COVID-19, vedem că există
planuri de redresare economică
puternică din partea unor state.
Statele Unite ale Americii vor, spre
exemplu, să aloce peste 1.300 de
miliarde de dolari pentru o
campanie de relansare economică
după criza sanitară, iar asta spune
multe. Există și state care, evident,
nu își permit asemenea campanii.
Prudență și curaj, forță,
Noi suntem o economie destul de
optimism
și
încredere
în
mică, suntem o economie legată de
continuarea afacerii. Sunt cele
consum, suntem o economie
mai importante aspecte și Starea economiei după care producem pentru piețe
îndemnuri de care trebuie să
primul an de pandemie finale, marea lor majoritate fiind
țină
cont
antreprenorii
în vestul Europei. Așadar, în
maramureșeni în 2021. După
situația în care consumul în zona
un an greu, bulversant, cu așteptăm la o criză financiară ca respectivă va scădea, la fel și
provocări și teste de stres, toate urmare a impactului pe care l-a producția în țara noastră va
determinate de pandemia de avut criza coronavirusului?
înregistra scăderi. În contextul
COVID-19, mediul de afaceri
- Criza sanitară generată de crizei coronavirusului, guvernele au
trebuie să genereze continuitate și pandemia de COVID-19 reprezintă, fost obligate să ia măsuri de
productivitate,
ajutat
de în perioada modernă, o situație menținere
a
unui
echilibru
guvernanții care sunt direct nemaiîntâlnită pe plan mondial. Au economic și tocmai de aceea
responsabili de luarea măsurilor mai fost crize financiare care au aproape toate au fost nevoite să
optime
pentru
redresarea generat crize economice, dar am apeleze la împrumuturi. Într-o
economică a României. Președintele știut la ce să ne așteptăm. Evident situație ușor delicată ne aflăm și noi.
Camerei de Comerț și Industrie că au fost nenumărate efecte Dacă în 2019, datoria publică era
Maramureș, Florentin-Nicolae Tuș, negative generate de crizele
35,6%, la sfârșitul lui 2020 ea
explică într-un scurt interviu ce financiare și crizele imobiliare, însă
depășea 43-44%. Dacă e să discutăm
poate să aducă din punct de vedere o criză sanitară ca aceasta a creat
Continuare în pag. a 2-a
economic anul 2021.
foarte multă confuzie și foarte multe

Aniversare INDUSTRIAL COM- firmă membră a CCI Maramureş
Președintele Camerei de Comerț și Industrie Maramureș,
dl Florentin-Nicolae Tuş, a înmânat directorului general al
INDUSTRIAL COM S.A., dl Gavrilă Iagamoş (foto), însemnul instituției
camerale cu ocazia aniversării a 30 de ani de activitate ai companiei.
Distincția a fost oferită în semn de recunoștință și apreciere pentru
dl. Gavrilă Iagamoș, care a deținut calitatea de membru în Comitetul de
Inițiativă al Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, iar de-a lungul
celor trei decenii de activitatea ai INDUSTRIAL COM S.A. companie membră a CCI Maramureș - a dovedit prin responsabilitatea și
implicarea sa că este antreprenor maramureșean de succes și profesionist
în coordonarea afacerii sale.
La mulți ani, INDUSTRIAL COM S.A.!
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”Povara economică o duce mediul privat”
Urmare din pag. 1

pe scenarii, în funcție de evoluțiile
viitoare, de creșterea punctului de
pensie, ș.a.m.d., datoria publică va
crește în continuare. Consiliul
Fiscal, care e organism autonom,
spune că vom ajunge la datorie
publică de 55 % din P.I.B. în 2022,
ceea ce e mult. 60% e limita maximă
admisă prin Tratatul de la
Maastricht pentru a nu pune într-o
situație delicată economia statelor
membre. Va trebui să crească gradul
de colectare. Aici e o zonă
discutabilă și va fi foarte dificil, asta
deoarece foarte greu se reușește
creșterea gradului de colectare, iar în
situații de criză va fi și mai greu. Ne
bazăm doar pe previziuni și
statistici, la nivel național se prevede
pentru 2021 o creștere de 4 - 4,5%,
cu o continuare a creșterii
economice și pentru 2022, astfel
încât sperăm ca în 2023 economia să
ajungă la nivelul lui 2019. Desigur,
acest lucru este determinat în
continuare de evoluția situației
epidemiologice.
- Pandemia de coronavirus a
afectat serios sectorul firmelor
private. Va fi anul 2021 marcat de
vulnerabilități
și
incertitudini
pentru antreprenori?
- Cu siguranță că anul 2021 va fi
marcat
de
vulnerabilități
și
incertitudini. Vor fi multe îndoieli
în continuare. Dacă ne referim la
industrie, în România aceasta
reprezintă peste 20% din produsul
intern brut. În 2020, industria a
înregistrat o scădere de peste 10%,
vom vedea ce se întâmplă anul
acesta. Cele mai afectate ramuri
industriale
sunt
industria
prelucrătoare și industria extractivă.
Ele având o pondere mare în PIB,
generează oarecum și scăderea cea
mai importantă a economiei.
Industria
divertismentului
se
apropie de pierderi de 70%, dar ea
nu are o pondere așa de mare în
produsul intern brut. Desigur că nu
putem spune că nu e importantă sau
semnificativă, dar nu generează
asemenea pierderi sau efecte ca și
pierderile înregistrate de industrie.
Turismul,
de
asemenea,
a
înregistrat pierderi de peste 50% și

aici mă refer în special la agențiile
de turism. Dacă vorbim de
restaurante și hoteluri, pierderile nu
se ridică la 50% dar depășesc sigur
30% în ultimele 11 luni. Trebuie să
știe toată lumea că povara
economică o duce mediul privat,
asta dacă Statul nu o să vină să ia
niște măsuri adecvate și în ceea ce
privește sectorul bugetar, unde
salariile sunt cu 70% mai mari
decât media salariilor din sectorul
privat. Aici avem o problemă. În
sectorul public lucrează peste 1,25
milioane de oameni și aceasta este
o zonă în care statul trebuie să ia
măsuri. Pe de altă parte, ca să poți
să stimulezi și să ajuți mediul
privat, trebuie să iei măsuri de
susținere corespunzătoare și aici mă
refer atât la alocarea de fonduri și
de investiții mari ale statului, care
vor determina o activitate mai
intensă și o creștere a mediului
privat, cât și la programele
europene și guvernamentale de
sprijin și dezvoltare a mediului
privat. Nu știm cum se va termina
criza sanitară sau cât va mai dura.
Nu știm măsurile care vor trebui
luate în perioada următoare pentru
că după cum vedem la alte state
europene, măsurile de distanțare, de
lockdown continuă și, în unele
situații, cu o intensitate mai mare
decât în primăvara și vara anului
trecut (exemplu Marea Britanie).
Sigur că sperăm să nu mai ajungem
acolo, însă nu ne oferă nimeni
certitudinea că lucrurile acestea nu
o să se întâmple. Începând cu 2021,
toate statele și-au pus speranța în
campanii de vaccinare masive. Din
păcate, dacă ne uităm la statistici,
vedem că
în acest moment,
aproape 40% din populația țării
noastre se arată sceptică la vaccin.
Toate studiile arată că se va putea
reveni la o situație de relativă
normalitate dacă peste 70% din
populația lumii va dobândi o
oarecare
imunitate.
Lucrurile
acestea eu nu le văd întâmplându-se
prea repede.
- Viziunea Camerei Comerț și
Industrie Maramureș este de a se
poziționa tot mai vizibil ca un agent
al
dezvoltării
locale,
prin
diversificarea și îmbunătățirea

continuă a calității serviciilor
destinate mediului de afaceri și
prin
consolidarea
colaborării
instituționale interne și externe.
Care sunt obiectivele instituției
camerale pentru 2021, un an încă
dificil din cauza pandemiei de
COVID-19 și ce mesaj transmiteți
membrilor Dvs. și antreprenorilor
maramureșeni,
în
contetul
economic actual?
- Ca și întreaga economie și
organizația noastră este afectată în
mod profund de situația pandemică.
Dar așa cum am început în luna
martie 2020 să ne adaptăm
activitățile, serviciile și programul la
condițiile existente, așa continuăm și
în 2021, iar planul de activități
stabilit reflectă lucrul acesta. În
continuare, nu reușim să organizăm
acțiuni cu un număr mare de
participanți sau să organizăm
manifestări expoziționale. Pe de altă
parte, adaptându-ne la contextul
epidemiologic,
am reușit
să
compensăm pierderile respective
prin noi servicii. Am fost pionieri în
ceea ce privește adaptarea cursurilor
și a altor servicii în sistem online și
ne bucurăm că funcționează foarte
bine. Iar proiectele europene vin să
ne ajute în perioada aceasta. Rolul
organizației este să găsească cele
mai potrivite servicii de sprijin
pentru mediul de afaceri, atât pentru
a depăși criza actuală, cât și pentru a
se dezvolta în continuare.
De asemenea, colaborarea cu
reprezentanțele
comerciale
ale
ambasadelor,
pe
care
am
intensificat-o de la finalul anului
trecut, dă rezultate. Din ce în ce mai
multe informații de afaceri și
solicitări de cooperări vin dinspre
această zonă, informații pe care noi
le distribuim membrilor noștri și nu
numai, și sperăm că și ele vor aduce
oportunități în ceea ce privește
dezvoltarea
și
intensificarea
cooperării
internaționale.
Îi
asigurăm atât pe membrii instituției
camerale, cât și pe toți antreprenorii
maramureșeni, că ne vom păstra
aceeași poziție de factor activ și
vizibil în economie și că ne vom
implica în identificarea celor mai
potrivite soluții pentru aceștia.
- Vă mulțumim.
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Buletin economic la Social FM cu
Ana Maria Peride Ĕi Florentin-Nicolae TuĔ
În fiecare miercuri, în
intervalul orar 11:30 - 12:00,
ascultați cele mai proaspete
știri din domeniul economic
și despre activitatea Camerei
de Comerț și Industrie
Maramureș doar la Social FM
(96,9 FM), post de radio local
cu potențial regional și
transfrontalier.
Rubrica ”Buletin economic”
realizată în cadrul emisiunii
”Socializez în direct” - moderată de Ana Maria Peride aduce în atenția ascultătorilor din Maramureș și din
regiunea Transilvania, diverse noutăți despre starea

economiei
în
contextul
pandemiei de COVID-19,
despre programe de finanțare
pentru
IMM-uri,
noutăți
legislative și, nu în ultimul
rând, despre serviciile și
activitățile
instituției
camerale.
Informațiile
furnizate și dezbătute în
direct
cu
președintele
Camerei de Comerț și
Industrie
Maramureș,
Florentin-Nicolae Tuș sunt de un real interes, atât pentru
mediul de afaceri, cât și pentru cei interesați să afle ultimele
noutăți din domeniul economic.

ªedinţă CLDPS- Florentin Tuş a cerut lămuriri despre
cifrele de şcolarizare pentru unităţile de învăţământ
Dl Florentin-Nicolae Tuș - președintele
CCI Maramureș, a participat, în 20
ianuarie a.c., la şedinţa de lucru a
Comitetului Local de Dezvoltare a
Parteneriatului Social pentru formarea
profesională (CLDPS) Maramureș.
Întâlnirea desfășurată online a fost
coordonată de inspectorul școlar general
al ISJ Maramureș, prof. dr. Anca
Minodora Costin Hendea, președintele
CLDPS Maramureș, inspectorul
școlar Ioan Gheorghe Bonaț,
secretar al CLDPS, respectiv de prof.
ing. Livia Pop, inspectorul
coordonator pe zona N-V al Centrului
Național de Dezvoltare a
Învățământului Profesional și Tehnic
(CNDIPT).
Punctul principal pe ordinea de zi a
întâlnirii a fost analiza și avizarea de
către CLDPS Maram ur eș a
proiectului cifrei de școlarizare pentru
anul școlar 2021 – 2022, la învățământul
profesional și tehnic (învățământ
postliceal, învățământ liceal filiera
tehnologică, învățământ profesional,
învățământ dual, stagii de pregătire
practică). În cadrul ședinței, prof. dr. Anca
Minodora Costin Hendea, președintele
CLDPS Maramureș, a prezentat principiile
și modul de lucru în fundamentarea
propunerilor de cifre de școlarizare. În
calitate de vicepreședinte al Comitetului
Local de Dezvoltare a Parteneriatului
Social pentru formarea profesională
(CLDPS) Maramureș, Florentin-Nicolae

Tuș a cerut lămuriri cu privire la principiile
și algoritmul avut în vedere la propunerile
de cifre de școlarizare pentru școlile din
județul Maramureș, având în vedere
numărul scăzut din acest an al
absolvenților de clasa a VIII-a și reacțiile
emoționale apărute în mediul online
referitor la acest subiect. Solicitarea
președintelui Camerei de Comerț și
Industrie Maramureș care, din octombrie
Repartizarea zonală a elevilor de clasa a VIII-a

2020 este și vicepreședinte CLDPS, a fost
susținută și de Florin Crișan (ATP Motors
Baia Mare), respectiv de Ovidiu Morar
(Agenția Județeană pentru Plăți și
Inspecție Socială Maramureș).
Intervenții în cadrul ședinței au mai avut:
- Mircea Onea, reprezentantul
Inspectoratul Teritorial de Muncă
Maramureş, care a făcut referire la
calitatea învățământului și a nivelului de
pregătire a elevilor;
- Livia Pop, inspector coordonator pe
zona N-V al CNDIPT, care a apreciat
proiectul planului de școlarizare și atenția

acordată învățământului profesional și
tehnic în construcția acestuia;
- Zoltan Erdei, reprezentant al Eaton
Electro Producție SRL Sârbi, care a
propus ca învățământul tehnologic din
județul Maramureș să aibă o pondere de
50% din cifra de școlarizare la clasa a IXa, justificându-și solicitarea din nevoia
unui demers al factorilor responsabili de
modificare legislativă astfel ca, pentru
înscrierea la învățământul liceal, să fie
obligatorie obținerea mediei 5 la examenul
de Evaluare Națională din clasa a VIII-a;
- Petre Mitru de la Multinet SRL Baia
Mare, care a apreciat efortul depus
de conducerea ISJ Maramureș pentru
a propune un Plan de Școlarizare
pentru anul școlar 2021 – 2022
echilibrat și realist, având în vedere
faptul că numărul absolvenților de
gimnaziu din acest an a scăzut
considerabil față de anii anteriori;
- Constantin Cucoșel - Filiala
Județeană Maramureș a Uniunii
Generale a Industriașilor din
România, care a abordat tema
privitoare la impactul pe care planul de
școlarizare 2021 – 2022 îl va avea asupra
normelor didactice ale profesorilor.
Proiectul Planului de Școlarizare pentru
anul școlar 2021 – 2022, având la bază
legislația actuală ce prevede constituirea
claselor cu un număr de 28 elevi, a primit
avizul membrilor CLDPS în unanimitate.
Dacă metodologia de repartizare a elevilor
în clasa a IX-a va suferi modificări,
acestea vor fi anunțate tuturor partenerilor
educaționali, iar Proiectul planului de
școlarizare va suferi modificările care se
vor impune.
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Start Activ la început de an
12 firme nou înființate în Maramureș (II)
Așa cum menționam în Buletinul
informativ al lunii decembrie, în
luna ianuarie a.c. s-a implementat
cu succes Proiectul co-finanțat din
Programul Operațional cu Capital
Uman 2014-2020, StartActiv ai
cărui inițiatori au fost RomActiv
Business Consulting, Camera de
Comerț și Industrie Maramureș și
AIMMAIPE Cluj-Napoca. 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).
O altă firmă care se bucură de
succes este și Micand Mobilă
SRL, deschisă din 2019 și condusă
de dna Andreea MIC (foto), care

este și consultant pe fonduri
europene. Obiectul de activitate
este producția de mobilier din
PAL, de la schița preliminară,
până la aranjarea finală în spațiile
destinate. “Avem un client
important, un hotel din Mediaș,
dar și clienți mai mici, casnici sau
firme
mici.
Avem
comenzi
preluate pe perioada pandemiei,
așadar nu ne putem plânge”, a
menționat dna Mic. “Problema
noastră este că nu ne găsim
personal, nici măcar necalificat...
Soțul meu este cel care face
deocamdată totul, de la A la Z,
deoarece este pasionat de asta și
are experiență în domeniu. Dar
dorim să ne extindem, să ne găsim
un alt spațiu de producție și să ne
onorăm comenzile...”

După 30 de ani în domeniul
croitoriei într-o cooperație, dl.
Florin TUNS (foto) s-a hotărât

să deschidă propria firmă, a cărei
denumire nu mai are nevoie de
nici o prezentare Croitorul Casei
SRL. “Ne-au ajutat foarte mult
asistența și implicarea Camerei
de
Comerț
și
Industrie
Maramureș, prin experții săi.
Primul an mi s-a părut foarte
greu, pentru că nimeni nu-ți spune
cu ce probleme te vei confrunta.
Credeam că dacă am comenzi,
totul merge strună, dar nu e așa.
Toate
dările
către
Stat,
controalele care vin și mai ales
multe dintre lucrurile de care nici
nu știam că există, ne-au pus
piedici și ne-au consumat mult
timp, în plus s-au adăugat
măsurile
de
restricție
pe
perioada pandemiei, împuținarea
clienților cu peste 50% din cauza
lipsei evenimentelor ce implică
ținute noi și elegante. Cum
spuneam, numai datorită celor
implicați în proiect din CCI
Maramureș, am reușit să învățăm
partea contabilă, de gestiune și
administrare efectivă.” Avantajul
firmei este amplasarea firmei
într-un vad comercial excelent (la
intersecția străzii Culturii cu Bdul București), în centrul urbei,
personalitatea binevoitoare a
croitorașului cel viteaz, dl. Tuns,
cel care nu refuză pe nimeni și
încearcă să ajute pe toată lumea
cu sfaturi și implicare, dar mai
ales gama largă de servicii de
croitorie pe care le oferă, de la
retușat, până la crearea de
modele și punerea în practică a
unora dintre cele mai exigente

sau exuberante idei de modă ale
clienților. Mai ales, în contextul
în care orașul este împânzit de
magazine second-hand cu haine la
prețuri accesibile și vânzarea de
îmbrăcăminte online din China a
explodat,
păstrarea
acestei
meserii este un lucru demn de
laudă!
Pia Soft ProductSRL este o
altă firmă la început de drum.
Obiectul principal de activitate
este
producția
software,
realizare de siteuri pentru firme,
promovarea
lor
online
prin
intermediul
platformelor
binecunoscute. Tânăra dna prof.
Ana POP (foto) ne declara că

domeniul în care activează este
deosebit de ofertant și există
clienți dornici să se promoveze
online, iar pandemia nu a făcut
decât ca această ramură a
publicității
prin
intermediul
Internetului să se dezvolte și mai
mult.
Ca o concluzie, firmele nou
înființate, cu doar o excepție
(cea a firmei ce activează în
domeniul activităților de fitness
și întreținere corporală prin
activități fizice - care are
activitatea
suspendată
temporar), au pornit motoarele la
turație maximă, au înregistrat
profit și sunt în căutare de
clienți și noi contracte de
dezvoltare. Se pare că investiția
în materia cenușie este cea mai
profitabilă! Vom reveni.
Doina MACOVEI
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Transfer Afaceri în Cadrul Camerelor de Comerț din România
Cu ocazia invitației lansate de către Camera de Comerț și
Industrie a României și TradeX -Transfer Afaceri (singura
organizație din estul Europei care oferă cursuri IBBAUniversity), CCI Maramureș a particpat în perioada 26-28
ianuarie 2021 la cursul online de Transfer Afaceri.
Cursul a vizat extinderea
portofoliului de activități
camerale cu un nou serviciu –
transfer de afaceri și are la bază
know-how-ul din Statele Unite ale
Americii, unde vânzarea și
cumpărarea de afaceri reprezintă
practici obișnuite de business.
Astfel, cursanții au învățaț cum să
găsească listări, cum să le promoveze, cum se identifică
potențialii cumpărători și care sunt pașii prin care trece orice
astfel de tranzacție. Cursul a fost tradus și adaptat 100%
pentru cultura, legislația și fiscalitatea din România, oferind
informații complete despre toate etapele vânzării unei afaceri,
TradeX deținând proprietatea intelectuală împreună cu IBBA
(International Business Brokers Association).
În existența unui business după crearea și creșterea lui,
transferul reprezintă a treia etapă din ciclul său de viață.
Aceasta implică probleme juridice și financiare complexe,

reprezentând un proces de lungă durată care necesită o
pregătire temeică. Specialiștii în brokerajul de afaceri au
abordat în cadrul cursului următoarele subiecte: ”Etică
profesională și cadrul legislativ pentru intermediarii de
afaceri”;” Introducere în brokerajul de afaceri”; ”Analiza
financiară a unei afaceri de
vânzare”; ”Depășirea obiecțiilor
din contractele de listare și
vânzare”; ”Pregătirea unei afaceri
pentru vânzare”; ”Determinarea
prețului corect pentru vânzarea
afacerii” și ”Prezentarea softurilor
necesare desfășării activității de
transfer afaceri”.
Dinamica permanentă din mediul de afaceri direcționează
antreprenorii să-și regândească planul de afaceri. Oamenii de
afaceri trebuie să înteleagă ce înseamnă strategia de ieșire
pentru compania lor și cum poate fi aceasta evaluată în mod
benefic. Un transfer de business nu e o simplă acțiune de
vânzare – cumpărare. Implică un proces de evaluare, de
cunoaștere în profunzime a parților implicate, de estimare
cantitativă și calitativă a riscurilor, de aplicare a legislației și
fiscalității corecte.
Sandra Hotea-Tivadar

Seminarul Virtual Instruirea Instructorilor Access2Markets
DG Trade a organizat în data de
29 ianuarie a.c., pentru beneficiarii
din România, un workshop online
(train the trainers), cu scopul de a
prezenta portalul Access2Markets și
a facilităților oferite de aceasta.
Pentru a asigura utlizarea extinsă a
portalului
de
către
comunitatea europeană de
afaceri,
Comisia
organizează o serie de
seminarii
adresate
organizațiilor de afaceri și
multiplicatorilor relevanți
din Statele Membre.
Sunt invitați să participe
reprezentanți
ai
organizațiilor care oferă
servicii suport firmelor:
Camere
de
comerț,
patronate,
clustere,
DIH-uri,
universități etc. Beneficiarii finali
vor fi firmele care derulează
operațiuni de export în afara UE și /
sau operațiuni de import în interiorul
UE.
Noul portal aduce într-un singur
loc informațiile disponibile anterior
pe Market Access Database
(MADB) și Trade Helpdesk. În plus,
platforma introduce o serie de

informații
și
funcționalități
inovative.
Pentru a asigura utlizarea extinsă a
portalului de către comunitatea
europeană de afaceri, Comisia
organizează o serie de seminarii
adresate organizațiilor de afaceri și

multiplicatorilor
relevanți
din
Statele Membre.
Access2Markets este un ghișeuunic pentru companii mai mici care
vor să obțină informații despre
condițiile necesare pentru a importa
bunuri în UE sau a exporta către 120
de piețe externe. Portalul furnizează
informații complete pentru situații
particulare în doar câteva click-uri,
precum și elemente practice despre

acordurile comerciale ale UE,
ghiduri
pas-cu-pas,
tutoriale,
mărturii video și multe altele, în
toate limbile oficiale ale UE.
De asemenea, include noul
instrument de auto-evaluare a
regulilor de origine, ROSA, care
filtrează și explică regulile
„naționalității economice”
unui produs și furnizează o
serie de criterii care ajută
companiile
să
aplice
regulile. Companiile pot
folosi portalul și pentru a
raporta barierele comerciale
pe care le întâmpină.
Access2Markets
ajută
oamenii de afaceri să
beneficieze la maximum de
rețeaua extinsă a acordurilor
comerciale UE. Și este gratuit!
Cuvântul de deschidere referitor la
acordurile comerciale ale UE l-a
avut dl Istvan Jakab, reprezentant
al Comisiei Europene în România
iar dl Adrian Băzăvan a prezentat
portalul.
Din partea CCI Maramureș au
participat dl director general Adrian
Nicolaescu și dna Florinela
Petrovan.
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş a
organizat în perioada 22 - 24 ianuarie a.c. cu
respectarea tematicii si bibliografiei stabilite si
publicate de catre ANRE, cursuri online de
pregătire teoretică a Electricienilor, necesare

candidatilor la depunerea dosarului la ANRE în
sesiunea din primavara a anului 2021, pentru
prelungirea calitatii de electrician autorizat.
Cursurile au fost susţinute de formatori, specialişti
în domeniu, avizaţi de catre Autoritatea Naţionala de
Reglementare în Domeniul Energiei si se adreseaza
persoanelor care doresc sa mentina calitatea de
electrician autorizat (gradele I, IIA, IIB, IIIA, IIIB).
Cursurile s-au desfasurat prin intermediul
platformei Zoom, la care a participat un numar de 26
de persoane din diferite judete.

În perioada 11 – 28
ianuarie a.c., Camera
de Comerț și Industrie
Maramureș a organizat o
nouă serie de curs
pentru
ocupaţia
INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI
SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ (COD COR 325723).
Cursul a fost organizat online, de luni până joi, și a
fost susţinut de către specialişti în domeniul

securităţii şi sănătăţii în
muncă, inspectori în
cadrul corpului de control
al
Inspectoratului
Teritorial
de
Muncă
Maramureş.
La curs a participat un număr de 16 persoane, din
diverse domenii de activitate.
În data de 4 februarie 2021 urmează să fie
organizat examenul.

Calendar Cursuri FEBRUARIE

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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Acte normative publicate în
Monitorul Oficial IANUARIE
● Ordin nr. 394 din 11 Decembrie
2020 pentru modificarea Instrucțiunilor
privind eliberarea permiselor de
exploatare, aprobate prin Ordinul
președintelui Agenției Naționale pentru
Resurse Minerale nr. 94/2009. (MO nr.
0005 din 2021)
● Ordin nr. 3641 din 23 Decembrie
2020 pentru modificarea Ordinului
ministrului economiei, energiei și mediului
de afaceri nr. 1.882/2020 privind
aprobarea schemelor de ajutor de
minimis pentru acțiunile din Programul de
promovare a exportului, finanțat de la
bugetul de stat. (MO nr. 0008 din 2021)
● Ordin nr. 2 din 06 Ianuarie 2021,
pentru aprobarea Procedurii de acordare
a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
220/2020 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.
0017 din 2021)
● Ordin nr. 96 din 04 Ianuarie 2021
pentru
aprobarea
Procedurii
de
transmitere la distanță a declarațiilor de
avere și de interese, precum și condițiile
în care aceasta se realizează. (MO nr.
0022 din 2021)
● Norme nr. 1 din 17 Decembrie
2020 (Fondul de Garantare a
Depozitelor Bancare) privind informarea
deponenților de către instituțiile de credit.
(MO nr. 0031 din 2021)
● Ordin nr. 28 din 06 Ianuarie 2021
privind transmiterea situațiilor financiare
anuale centralizate întocmite de instituțiile
publice la 31 decembrie 2020 și pentru
modificarea și completarea unor ordine
ale ministrului finanțelor publice în
domeniul contabilității instituțiilor publice.
(MO nr. 0031 din 2021)
● Ordin nr. 14 din 07 Ianuarie 2021
pentru aprobarea modelului, conținutului,
modalității de depunere și de gestionare
a formularului 212 „Declarație unică
privind impozitul pe venit și contribuțiile
sociale datorate de persoanele fizice”.
(MO nr. 0033 din 2021)
● Ordin nr. 15 din 07 Ianuarie 2021
pentru aprobarea Procedurii privind
stabilirea sumei reprezentând până la

3,5% din impozitul anual datorat pentru
susținerea entităților nonprofit care se
înființează și funcționează în condițiile
legii și a unităților de cult, precum și
pentru acordarea de burse private,
conform legii, precum și a modelului și
conținutului unor formulare. (MO nr. 0034
din 2021)
● HG nr. 3 din 12 Ianuarie 2021
privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu data de
13 ianuarie 2021, precum și stabilirea
măsurilor care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19. (MO
nr. 0036 din 2021)
● Ordin nr. 2303 din 18 Decembrie
2020 privind modificarea și completarea
Procedurii de emitere a certificatelor de
origine pentru biomasa provenită din
silvicultură și industriile conexe și utilizată
în producerea de energie electrică din
surse regenerabile de energie, aprobată
prin Ordinul ministrului mediului, apelor și
pădurilor nr. 1.534/2016. (MO nr. 0040
din 2021)
● HG nr. 4 din 13 Ianuarie 2021
pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe țară garantat în plată. (MO nr.
0040 din 2021)
● Ordin nr. 2222 din 23 Decembrie
2020 pentru modificarea și completarea
Reglementărilor privind autorizarea
operatorilor economici care desfășoară
activități de reparații, de întreținere, de
reglare, de modificări constructive, de
reconstrucție a vehiculelor rutiere,
precum și de dezmembrare a vehiculelor
scoase din uz - RNTR 9, aprobate prin
Ordinul
ministrului
transporturilor,
construcțiilor și turismului nr. 2.131/2005.
(MO nr. 0046 din 2021)
● Ordin nr. 3039 din 26 Noiembrie
2020 pentru aprobarea Procedurii privind
angajarea, lichidarea, ordonanțarea și
plata cheltuielilor pentru sumele
determinate conform Deciziei de plată a
sumelor de virat în contul Fondului
Național de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderi Mici și Mijlocii, emisă în baza
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
118/2020 privind aprobarea Programului
de susținere a întreprinderilor mici și
mijlocii
„IMM
LEASING
DE

ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“.(MO nr.
0047 din 2021)
● Circulară nr. 2 din 15 Ianuarie 2021
(Banca Națională a României) privind
nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii
Naționale a României. (MO nr. 0049 din
2021)
● Rectificare referitoare la Legea nr.
296/2020
pentru
modificarea
și
completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal. (MO nr. 0050 din 2021)
● Instrucțiune nr. 1 din 08 Ianuarie
2021 privind modificarea contractului de
achiziție publică/contractului de achiziție
sectorială/ acordului-cadru. (MO nr. 0056
din 2021)
● Ordin nr. 51 din 18 Ianuarie 2021
privind modificarea și completarea
Ordinului președintelui Agenției Naționale
de Administrare Fiscală nr. 587/2016
pentru
aprobarea
modelului
și
conținutului formularelor utilizate pentru
declararea impozitelor și taxelor cu regim
de stabilire prin autoimpunere sau
reținere la sursă. (MO nr. 0059 din 2021)
● Ordin nr. 58 din 14 Ianuarie 2021
privind principalele aspecte legate de
întocmirea și depunerea situațiilor
financiare anuale și a raportărilor
contabile anuale ale operatorilor
economici la unitățile teritoriale ale
Ministerului Finanțelor, precum și pentru
reglementarea unor aspecte contabile.
(MO nr. 0066 din 2021)
● Ordin nr. 31 din 15 Ianuarie 2021
privind aprobarea Regulamentului-cadru
al serviciului public inteligent alternativ
pentru procesarea apelor uzate urbane.
(MO nr. 0083 din 2021)
● Ordin nr. 3581 din 21 Decembrie
2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor
de minimis prevăzute în cadrul
Programului „ELECTRIC UP“ privind
finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și
domeniului HORECA pentru instalarea
sistemelor de panouri fotovoltaice pentru
producerea de energie electrică cu o
putere instalată cuprinsă între 27 kWp100 kWp necesară consumului propriu și
livrarea surplusului în Sistemul energetic
național, precum și a stațiilor de
reîncărcare de 22 kW pentru vehicule
electrice și electrice hibrid plug-in. (MO
nr. 0086 din 2021)
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C.C.I. Maramureş - Busola dumneavoastră în afaceri !

Avantajele publicității titlurilor executorii în
Registrul Național de Publicitate Mobiliară
Registrul Național de Publicitate
Mobiliară (RNPM) este sistemul
național electronic de evidență a
priorității în caz de executare silită și
de publicitate a actelor și a
operațiunilor juridice prevăzute de
lege, în vederea efectuării publicității
prin
înregistrarea
operațiunilor
privind ipotecile mobiliare și a
operațiunilor asimilate acestora.
În data de 11.09.2020 a intrat în
vigoare Legea nr. 196/2020, act
normativ ce reglementează înscrierea
titlurilor executoriu în RNPM, astfel
conform Art. I alin. (4)
din Legea nr. 196/2020:
“Înscrisurile
sub
semnătură privată care,
potrivit
legii,
sunt
valabil încheiate și au
caracter
de
titlu
executoriu, pot fi puse
în executare numai sub
condiția înscrierii în
Registru.”.
Executorialitatea
titlurilor
executorii:
cea mai importantă modificare adusă
de Legea nr. 196/2020 constă în
faptul că, începând din data de
11.09.2020, toate înscrisurile sub
semnătură privată (adică semnate de
părți, nu la notar), cărora legea le
recunoaște caracterul de titlu
executoriu, vor trebui înscrise în
RNPM pentru a putea fi puse în
executare (contractele de arendă
încheiate între arendatori și arendași;
contractele de închiriere încheiate
între locatori și locatari; contractele
de depozit; contractele de credit
încheiate între creditori și debitori;
contractele de împrumut încheiate
între împrumutători și împrumutați,

hermes
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precum cele încheiate de Casele de
Ajutor Reciproc – CAR; contractele de
ipotecă mobiliară încheiate între
creditori garantați și constituitori
debitori / terți; contractele de
garanție personală; contractele de
asistență juridică; titlurile de credit:
biletul la ordin, cecul, cambia, etc.)
Când este necesară înscrierea
titlului executoriu în RNPM și ce
documente se înscriu?
La semnarea unui înscris sub
semnătură
privată,
în
cazul
caracterului de titlu executoriu al

înscrisului, acesta trebuie înregistrat
în RNPM. Este vorba de înscrisuri de
tipul: contractelor de arendă,
contractelor
de
închiriere,
contractelor de depozit, contractelor
de credit, contractelor de împrumut,
contractelor de ipotecă mobiliară,
contractelor de garanție personală,
contractelor de asistență juridică,
titlurilor de credit, precum biletul la
ordin, cecul, cambia, etc.
Înscrierea în RNPM trebuie realizată
în vederea declanșării procedurilor de
executare silită, chiar dacă legea
specială care reglementează actul
respectiv nu prevede expres că
trebuie îndeplinite formalități de

publicitate pentru acel act. Înscrierea
în RNPM este o cerință de publicitate,
nu este o operațiune de validare /
constatare a titlului executoriu.
Înscrierea în RNPM se poate face
oricând după semnarea actului, dar
nu mai târziu de momentul solicitării
încuviințării executării silite a titlului
executoriu respectiv în instanță.
În cazul în care ai demarat deja o
procedură de executare silită înainte
de intrarea în vigoare a Legii nr.
196/2020, cerința privind înscrierea
titlului executoriu în RNPM nu se mai
aplică. Este vorba de
înscrisurile
sub
semnătură
privată
pentru care punerea în
executare a titlului
executoriu
s-a
încuviințat
anterior
intrării în vigoare a
formei modificate a
Art. 4, alin. (3) din
Legea nr. 297/2018.
CAMERA DE COMERȚ
ȘI
INDUSTRIE
MARAMUREȘ este agent autorizat
RNPM – Registrul Național de
Publicitate Mobiliară și oferă
consultanță specializată cu privire la
materia RNPM. În această calitate,
Camera de Comerț și Industrie
Maramureș,
efectuează
direct
activități de operare în RNPM,
inclusiv înscrierea în RNPM a
titlurilor executorii, în vederea
declanșării procedurilor de executare
silită.
Pentru mai multe informații ne
puteți contacta la tel 0262-221510
sau ne puteți scrie email pe adresa
cci_mm@ccimm.ro.
Sandra Hotea-Tivadar
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