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Aniversare: Sucursala BRD Groupe Société  
Générale Baia Mare – 30 DE ANI! 

Cu respectarea 
tuturor ma surilor 
impuse de pandemia 
de COVID-19, s-a 
organizat î n data de 10 
mai a.c., la Centrul de 
Instruire s i Marketing 
”Gheorghe Marcas ” al 
Camerei de Comert  s i 
Industrie Maramures  
Adunarea Generala  a 

Adunarea Generală a Membrilor CCI Maramureș 
Membrilor CCI Maramures .  
Au fost prezentate s i votate 

raportul de activitate al 
Colegiului CCI Maramures  pe 
anul 2020 s i programul 
activita t ilor pe 2021, execut ia 
bugetara  pe anul 2020 s i bugetul 
pe anul 2021, raportul de Audit 
al auditorului s i raportul 
Comisiei de Cenzori pentru 

exercit iul financiar 2020, 
Regulamentul de Organizare s i 
Funct ionare al CCI MM respectiv 
Statutul CCI Maramures  cu 
modifica rile propuse.  
S edint a a fost statutara , cu 

participarea a 70% din numa rul 
total de membri al organizat iei 
noastre. Mult umim tuturor celor 
care au dat curs invitat iei CCI 

MM s i care prin 
prezent a la S edint a 
AGM a CCI Maramures  
de azi au reconfirmat 
î ncrederea î n 
Organizat ia noastra  s i 
ne-au transmis fort a de 
a reprezenta s i sust ine 
s i pe mai departe 
mediul de afaceri 
maramures ean.  

Sucursala BRD Baia Mare, membră a Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș, a aniversat în 15 mai a.c., 30 de ani de 
activitate. Cu acest prilej deosebit de important pentru 
instituția bancară, președintele CCI Maramureș, Florentin-
Nicolae TUȘ, a oferit domnului Petrică Vanț, director regional 
BRD, însemnul instituției camerale, cu recunoștință și 
apreciere pentru profesionalismul, implicarea și aportul adus în 
dezvoltarea continuă a BRD Groupe Societe Generale, o 
instituție bancară de prestigiu și un reper în domeniul 
financiar bancar din România. 
   Florentin-Nicolae Tuș, președinte CCI Maramureș: 

”Adresăm mulțumiri domnului director executiv Petrică VANȚ 
pentru buna colaborare cu organizația noastră, demarată în urmă 
cu mai bine de 20 de ani de când coordonează activitatea 
Sucursalei Baia Mare, îi dorim mult succes și reușite care să 
contribuie la dezvoltarea durabilă a unității bancare și la 
îndeplinirea tuturor obiectivelor stabilite. La mulți ani, BRD - 
Sucursala Baia Mare!”  

https://www.facebook.com/BRDGroupeSocieteGenerale/?__cft__%5b0%5d=AZVNKWUA5ZcPG44kZzAQbnNep3F4q8y7fnW0WABnPU08foWnFejdbTnnSqoBZGjjGdeqLBfQBQqF397Mu7QtxIFr3kXe42ytGtS4CqcZyh7Av6kdH5jd02Qrg548eHOQqBlnEfdQKXb2XBjAIA5K2c4VOYWKHahK7jDy5GXCugCceg&__tn__=kK-R


HERMES CONTACT 2  

Vizita preşedintelui CCI Maramureş la CCI Sălaj 

Președintele Camerei de Comerț și Industrie Maramureș (CCIMM), 

Florentin-Nicolae Tuș, a efectuat în 18 mai 2021, o vizită de lucru la Camera 

de Comerț și Industrie Sălaj. Întrevederea a avut ca obiective principale 

consolidarea colaborării dintre cele două organizații, precum și identificarea 

de servicii, proiecte ori acțiuni comune care să contribuie la dezvoltarea 

activității camerale, respectiv care să vină în sprijinul mediului de afaceri din 

cele două județe.  

Ca de fiecare dată, discuțiile cu președintele CCI Sălaj, Paul Morar, au fost 

de bun augur, fiind reiterată de ambele părți dorința de colaborare pe 

partea de cursuri – pregătire profesională, respectiv alte acțiuni care pot 

promova și susține comunitatea de business căreia ne adresăm prin rolul și 

serviciile noastre.  

CCI Maramureş, invitată la CONFERINŢA DE AFACERI  

”Republica Moldova - destinaţie pentru investiţiile româneşti”  
Președintele Camerei de 

Comerț și Industrie Maramureș, 
Florentin-Nicolae Tuș, a avut 
deosebita plăcere de a primi în 20 
mai a.c., salutul Biroului  de 
Promovare Comercial-
Economică  din cadrul 
Ambasadei României în 
Republica Moldova și invitația de 
a participa alături de Asociația 
Investitorilor din România în 
Republica Moldova (AIR) în 
parteneriat cu Uniunea Națională 
a Patronatului Român (UNPR) la 
CONFERINȚA DE AFACERI 
”Republica Moldova -destinație 
pentru investițiile românești”. 
Întâlnirea s-a desfășurat în format 

on-line, în 27 mai a.c. Din partea 
Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș a participat Oana 
Dulf, dir. Direcția de Servicii și 
Evenimente. 

Pornind de la premisa că 
România este principalul partener 
comercial al Republicii Moldova, 
iar numărul investițiilor din 
România ocupă primul loc în 
Republica Moldova, organizatorii 
și-au propus prin această 
conferință valorificarea relației 
economice dintre cele două țări.  

Alte obiective ale conferinței de 
afaceri: 

- Prezentarea oportunităților 
investiționale din Republica 

Moldova și relatarea unor istorii 
de succes de către investitorii din 
România prezenți în Republica 
Moldova; 

- Valorificarea și sporirea 
capacității de colaborare dintre 
mediile de afaceri Republica 
Moldova - România; 

- Deschiderea Republicii 
Moldova către piața de desfacere a 
Uniunii Europene prin intermediul 
României; 

- Posibilitatea internaționalizării 
afacerilor prin organizarea 
sesiunilor B2B; 

- Lansarea Platformei interactive 
de afaceri ”Republica Moldova – 
România”.  
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM  

Camera de Comerț și Industrie Maramureș în parteneriat cu Baia Mare Value Centre 
organizează, în perioada 25 - 27  iunie a.c., în parcarea centrului comercial, prima ediție a 
evenimentului ”AUTO SHOW Maramureș”.  

Cu respectarea tuturor măsurilor impuse de pandemia de COVID-19, Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș în colaborare cu Baia Mare Value Centre își propun organizarea unui eveniment auto care să 
încurajeze promovarea industriei auto, una dintre cele mai afectate de criza coronavirusului. Va fi un eveniment 
automotive în cadrul căruia branduri din industria auto vor expune cele mai noi modele de autoturisme dar și 
elemente de tunning auto, securitate auto, entertainment multimedia sau alte inovații tehnologice, care vor 
putea fi cunoscute în detaliu, pe parcursul a trei zile, de către maramureșenii pasionați sau interesați să își 
achiziționeze o mașină nouă.  

Agenții economici din industria auto interesați să participe la AUTO SHOW Maramureș pot afla mai multe 
detalii sau se pot înscrie la Camera de Comerț și Industrie Maramureș, Bd. Unirii, nr 16, telefon 0262-221510, e
-mail: expo@ccimm.ro. 

Evenimentul va fi completat și de o expoziție auto cu modele retro.  

În perioada 17 - 29 mai 2021, Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a organizat o nouă serie de curs 
ONLINE - “RESPONSABIL DE MEDIU” (COD COR 
325710), la cererea mediului de afaceri maramureșean.  

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 13 

angajați ai operatorilor economici din Maramureș, care 
au susținut examenul final pe data de 2 iunie a.c.  

mailto:expo@ccimm.ro
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În perioada 21 aprilie - 20 mai 2021, Camera de 
Comerț și Industrie Maramureș a organizat o nouă serie 
de curs în sistem online pentru ocupația “INSPECTOR ÎN 
DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ” (COD 
COR 325723).  

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

La curs au participat un număr de 15 persoane, din 
diverse domenii de activitate. În data de 26 mai 2021 a 
fost organizat examenul final.  

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM  

TEAM LEADER 
În perioada 28 – 29 mai 2021, la cererea unui 

operator economic din Cehu Silvaniei, fidel serviciilor 
de formare profesională camerale, a fost organizat un 
curs intensiv de TEAM LEADER.  

Acesta a fost organizat la sediul operatorului pentru 
un grup de 13 angajați cu scopul de a îmbunătăți 
abilitățile de comunicare și gestionare a echipelor din 
subordine. 

Cursuri ONLINE în luna IUNIE 

Detalii și înscrieri: https://www.ccimm.ro/cursuri/  

https://www.ccimm.ro/cursuri/
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Acte normative publicate în 

Monitorul Oficial MAI 

● Legea nr. 116 din 4 mai 2021 
pentru modificarea art. 2 alin. (3) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 
privind reevaluarea şi amortizarea 
activelor fixe aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice (MO nr. 467 din 
2021) 

● Ordonanța de urgență nr. 36 
din 5 mai 2021 privind utilizarea 
semnăturii electronice avansate sau 
semnăturii electronice calificate,  
însoţite de marca temporală 
electronică sau marca temporală 
electronică calificată  şi sigiliul 
electronic calificat al 
a n g a j a t o r u l u i  î n 
domeniul relaţiilor de 
muncă,  şi pentru 
m o d i f i c a r e a  ş i 
completarea unor acte 
normative (MO nr. 474 
din 2021) 

● Ordonanța de 
urgență nr. 37 din 05 
mai 2021 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 
53/2003 – Codul Muncii (MO nr. 474 
din 2021) 

● Legea nr. 122 din 5 mai 2021 
pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 205/2020 
privind aprobarea Schemei de ajutor 
de stat pentru susţinerea activităţii 
producătorilor din sectorul vitivinicol 
în contextul crizei economice 
generate de pandemia de COVID – 
19 (MO nr. 470 din 2021) 

● Legea nr. 123 din 06 mai 2021 
privind aprobarea Ordonantei 
Guvernului nr. 5/2020, pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedura 
fiscala. (MO nr. 476 din 2021) 

● Legea nr. 127 din 06 mai 2021 
privind aprobarea Ordonantei 
Guvernului nr. 19/2019, pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedura 

fiscala. (MO nr. 476 din 2021) 
● Hotărâre nr. 1.093 din 16 

august 2006 (*republicată*) privind 
stabilirea cerinţelor minime de 
securitate şi sănătate pentru 
protecţia lucrătorilor împotriva 
riscurilor legate de expunerea la 
agenţi cancerigeni sau mutageni la 
locul de muncă (MO nr. 484 din 
2021) 

● Carta Albă din 11 mai 2021 a 
apărării (MO nr. 499 din 2021) 

● Ordonanța de urgență nr. 38 
din 13 mai 2021 pentru aprobarea 

unor măsuri în domeniul garantării 
creanţelor salariale (MO nr. 504 din 
2021) 

● Legea nr. 130 din 12 mai 2021 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală (MO nr. 493 din 
2021) 

● Legea nr. 131 din 12 mai 2021 
privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 174/2020 
pentru modificarea şi completarea 
u n o r  a c t e  n o r m a t i v e  c a r e 
reglementează activitatea de sprijin 
f inanciar din fonduri externe 
nerambursabile, în contextul crizei 
provocate de COVID-19 (MO nr. 495 
din 2021) 

● Legea nr. 143 din 17 mai 2021 
pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 203/2020 
privind unele măsuri de reglementare 
a vânzării terenurilor agricole situate 

în extravilan (MO nr. 511 din 2021) 
● Legea nr. 146 din 17 mai 2021 

privind monitorizarea electronică în 
cadrul unor proceduri judiciare şi 
execuţional penale (MO nr. 515 din 
2021) 

● Ordonanță de urgență nr. 40 
din 19 mai 2021 pentru instituirea 
unor măsuri privind buna funcţionare 
a sistemului de învăţământ şi pentru 
modificarea art. 10 alin. (2) din Legea 
nr. 269/2004 privind acordarea unui 
ajutor financiar în vederea stimulării 
achiziţionării de calculatoare (MO nr. 

537 din 24 mai 2021) 
● Legea nr. 147 din 20 
mai 2021 pentru 
m o d i f i c a r e a  ş i 
completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr. 93/2012 privind 
înfiinţarea, organizarea 
ş i  f u n c ţ i o n a r e a 
A u t o r i t ă ţ i i  d e 
S u p r a v e g h e r e 

Financiară (M.O. nr. 530 din 21 mai 
2021) 

● Ordonanță de urgență nr. 43 
din 27 mai 2021 pentru prelungirea 
termenului de depunere a declaraţiei 
anuale privind beneficiarul real al 
persoanei juridice, prevăzut la art. 56 
alin. (4) din Legea nr. 129/2019 
pentru prevenirea şi combaterea 
spălăr i i  bani lor  ş i  f inanţăr i i 
terorismului, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative (MO nr. 561 din 31 mai 
2021) 

● Hotărâre nr. 558 din 19 mai 
2021 privind aprobarea Strategiei 
naţionale pentru ocuparea forţei de 
muncă 2021-2027 şi a Planului de 
acţiuni pe perioada 2021-2027 pentru 
implementarea Strategiei naţionale 
pentru ocuparea forţei de muncă 
2021-2027 (MO nr. 559 din 31 mai 
2021)  



HERMES CONTACT 6  

C.C.I. Maramureş - Busola dumneavoastră în afaceri ! 

Cafeneaua Oamenilor de Afaceri 
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e-mail: cci_mm@ccimm.ro, www.ccimm.ro 
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Your Europe constituie un punct unic online de informare privind călătoriile, studiile, munca și afacerile în 
alte țări membre UE. De asemenea, ajută cetățenii și companiile să găsească rapid legislația și serviciile de 
asistență UE și naționale relevante.  

Pentru detalii accesaţi linkul: https://europa.eu/youreurope/index_ro.htm  

      Camera de Comerț și Industrie Maramureș anunță organizarea unui nou 
seminar tematic ”Cafeneaua Oamenilor de Afaceri”, în cadrul căruia vor fi 
dezbătute noutăți legislative și alte problematici privind legislația muncii, 
respectiv noutăți legislative ori reglementări în sistemul de sănătate. 

Data: 18 iunie 2021, ora 11:00 
Organizator: Camera de Comerț și Industrie Maramureș în colaborare cu Inspectoratul Teritorial de 

Muncă Maramureș și Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Maramureș.  
Având în vedere relaxarea măsurilor anti-Covid, acțiunea noastră se va desfășura cu participare directă și 

gratuită, în Sala de Conferințe a Centrului de Instruire și Marketing ”Gheorghe Marcaș” al Camerei de 
Comerț și Industrie Maramureș (Aleea Expoziției, nr. 5).  

Tematica abordată: 
• Noutăți legislative în domeniul legislației muncii – ITM MM; 
• Reglementări în sistemul de sănătate – CAS MM; 
• Sesiune Q&A. 

 
 

Vă rugăm să completați în talon întrebări / problematici pentru care solicitați răspuns / rezolvare. Termen 
de înscriere: 15 iunie 2021. 

Pentru înscriere și alte informații:  
Oana DULF – Direcția Servicii și Evenimente  
Tel: 0262 – 221510; 0733 – 674898, e-mail: cci_mm@ccimm.ro;  expo@ccimm.ro;  
Link Talon înscriere: http://bit.ly/COA-ITM-CAS 

INVITAȚIE 

https://europa.eu/youreurope/index_ro.htm
mailto:cci_mm@ccimm.ro
mailto:expo@ccimm.ro
http://bit.ly/COA-ITM-CAS
http://bit.ly/COA-ITM-CAS

