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EATON ELECTRO PRODUCȚIE SRL 
20 de ani de activitate! 

AUTO SHOW MARAMUREŞ: Expoziţie de maşini 

noi, vehicule de teren, accesorii auto şi tunning 

Președintele Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, 
Florentin-Nicolae Tuș, a acordat miercuri, 23 iunie a.c. o 
diplomă de excelență companiei Eaton Electro Producție SRL 
(manager Pamela Pop), în semn de apreciere pentru cei 20 de 
ani de activitate continuă și prosperă în România. 

Diploma de excelență a fost oferită doamnei Anca Bud – 
Finance Manager și domnului Zoltan Erdei, manager de calitate. 
Eaton Electro Producție SRL este una dintre cele mai 
importante companii din regiunea de Nord-Vest a țării, cu 
peste 2.000 de angajați, premiată anual în cadrul Topul 
Firmelor Maramureșene și cu planuri bine conturate pentru 
dezvoltarea afacerii. 
La mulți ani, Eaton Electro Producție SRL!  

Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș și Baia Mare Value 
Centre au organizat în perioada 25 
- 27 iunie a.c., în parcarea 
centrului comercial (Bd. București, 
nr. 53), prima ediție a 
evenimentului AUTO SHOW 
MARAMUREȘ.  

 
Dealeri auto cu referință în 

domeniu au expus cele mai noi 
modele de autoturisme KIA, DACIA, 
RENAULT, NISSAN, SUZUKI, OPEL, 
MAZDA, TOYOTA, SKODA, HONDA, 
FIAT, CITROEN, VOLKSWAGEN, 

toate în cadrul acestei expoziții 
organizată în premieră de Camera 
de Comerț și Industrie Maramureș.  

 
PREMIERE LA AUTO SHOW 

MARAMUREȘ  
Autodox a adus la Auto Show 

Maramureș noul Kia e-Nirro, XCeed, 
Stinger și KIA Sorento.  

Auto Becoro a expus în premieră 
la Auto Show Maramureș noua 
Dacia Spring și gama de modele 
Dacia lansată în decembrie 2020, 
vehicule electrice Nissan și noul 
RENAULT Zoe E-Tech electric.  

ATP Motors a prezentat la standul 
său din cadrul Auto Show 
Maramureș noul OPEL Mokka, suv-
urile hybrid SUZUKI dar și noua 
Mazda MX-30 – primul model 
electric Mazda.  

La standul Land Motors, vizitatorii 
au putut vedea cele mai noi modele 
Toyota.  

Merlin Auto a adus la Auto Show 
Maramureș modelele Skoda Fabia, 
Scala, Octavia, Superb, Karoq, 
Enyaq, Honda Civic, Honda CRV și 
Honda Jazz.  

Continuare în pag. a 2-a 
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Aco Distribution a prezentat noul 
Citroen C4 și noul Fiat Tipo, iar în 
standul MHS Motors au fost expuse 
modelele Volkswagen Caddy, 
Volkswagen Transporter și 
Volkswagen Crafter.  

Nu au lipsit de la AUTO SHOW 
MARAMUREȘ ATV-uri Hisun, Can-
Am, Polaris, SSV-uri – Buggy Can-
Am pentru experiențe off-road, jet 
ski-uri Sea-Doo, snow-mobile Sky-
Doo, Can Am Ryker & Spyder, 
accesorii electronice auto ViperX, 
entertainment multimedia, folii 
auto Kito, stații pentru încărcarea 
mașinilor electrice ORION&GDS 
Electric și alte inovații tehnologice 
din domeniul auto.  

Am mai pregătit în colaborare cu 
VW Kafer Club Baia Mare și o 
expoziție de mașini clasice. 20 de 
”broscuțe retro” au animat și au dat 
culoare evenimentului, iar Clubul 
sportiv XPO Racing a adus mai 
aproape de public automobilismul 
sportiv, prin prezentarea unor 

mașini de raliu. De asemenea, s-a 
alăturat evenimentului și Serviciul 
Rutier Maramureș (SPR). În cadrul 
standului SPR de la Auto Show 
Maramureș, polițiștii maramureșeni 
au prezentat o parte din tehnica de 
lucru de care dispune Serviciul 
Rutier - autospeciala radar 
Autovision, aparat etilometru, 
pistol radar etc. – și au comunicat 
situația accidentelor rutiere, 
principalele cauze generatoare, 
respectiv recomandări cu privire la 
conduita de adoptat în trafic. În 
cadrul evenimentului, Alpha Bank 
Baia Mare Branch a promovat  
oferte de credite auto. 

Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș adresează mulțumiri 
tuturor expozanților care, prin 
participarea la această primă ediție, 
au conturat un eveniment 
economic important dedicat 
industriei auto. Feed-back-urile 
transmise după eveniment ne 
încurajează să ne gândim încă de pe 
acum la AUTO SHOW 
MARAMUREȘ , ediția 2022!  

Urmare din pag. 1 

AUTO SHOW MARAMUREŞ... 
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM  

În perioada  05 mai - 06 iunie a.c. s-a desfășurat o 

nouă serie de curs „RESPONSABIL CU PROTECTIA 

DATELOR CU CARACTER PERSONAL” - COD COR 

242231, cu o durată totală de 180 ore. 

Loc desfasurare: ONLINE – pe platforma ZOOM. La 

invitația CCI Maramureș au răspuns un număr de 13 

persoane.   

Examenul final a fost organizat în data de 8 iunie 

2021. 

Grup țintă: Organizațiile care au obligația de a-și 

desemna un Responsabil cu Proțectia Datelor – Data 

Protection Officer și, de asemenea, cei care doresc să 

se pună în siguranță prinvind prevederile 

Regulamentului European prin desemnarea unui 

Responsabil cu Protecția Datelor. 

În perioada 17 mai – 12 iunie 2021 a fost organizată 
o nouă serie de curs online pentru ocupația 
“CONTABIL” COD COR: 331302, de către Camera de 
Comerț și Industrie Maramureș. 

Acest curs este adresat administratorilor 
întreprinderilor mici și mijlocii, titularilor de PFA, II sau 
IF, angajaților operatorilor economici care doresc să se 
inițieze sau să-și perfecționeze cunoștințele în 
domeniul contabilității, astfel la invitația CCI 
Maramureș au răspuns un număr de 16 persoane. 

Tematica abordată în cadrul acestui curs este: 
*Contabilitatea societăților comerciale - aspecte 
generale. Documente de evidență contabilă – 
întocmirea, completarea și înregistrarea documentelor 
primare; *Conținutul economic și funcția contabilă a 
conturilor; *Registrele contabile – completare, analiză 
și interpretare; *Balanța de verificare – întocmire, 
conținutul și funcțiile acesteia; *Evaluarea 
patrimonială – obiectivul și principiile evaluării; Bilanțul 
contabil – conținutul economic și juridic; *Întocmirea și 
transmiterea documentelor specifice; *Utilizarea 
calculatorului și a programelor informatice specializate 
în domeniul contabilității. 

În urma examenului final, absolvenții au obținut 
următoarele competențe: *Întocmirea/completarea 

documentelor primare; 
*Contarea operațiunilor 
patrimoniale; *Efectuarea 
de calcule specifice; 
*Completarea registrelor 
contabile; *Întocmirea 
balanței de verificare; 
*Evaluarea patrimonială; 
*Întocmirea bilanțului 
contabil; *Transmiterea 
documentelor specifice.  

În perioada 24 mai – 13 iunie a.c., Camera de Comerț 

și Industrie Maramureș a organizat cursul 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. Partea practica s-a desfăsurat la sediul CCIMM 

în colaborare cu o firmă specializată în domeniu. Cei 20 

de cursanți au susținut examenul final în data de 15 

iunie 2021. 

Competențe obținute: pregătirea dezinfecției; 

dezinfectarea suprafețelor; pregătirea deratizării; 

deratizarea suprafețelor; 

pregătirea dezinsecției; 

dezinsecția suprafețelor; 

monitorizarea 

suprafețelor procesate; 

utilizarea aparatelor de 

lucru cu acționare electro-

mecanică; utilizarea 

aparatelor de lucru 

acționate prin motoare cu 

ardere internă.  
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM  

În perioada 07 – 11 iunie 2021 a fost organizată o 
serie de curs online AUDITOR INTERN pentru sisteme 
de management al calității (ISO 9001:2015), de mediu 
(ISO 14001:2015) și sănătate și securitate în muncă 
(ISO 45001:2018). 

Tematica abordată în cadrul cursului a fost 
conturată pe: 

• Cerințele și prezentarea standardelor: ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 respectiv 
ISO 19011:2018; 

• Pregătirea, derularea, documentarea auditului; 

• Tehnici de audit, prelucrarea informațiilor; 

• Rapoarte de neconformități, raport de audit; 

• Așteptări ale organismului de certificare. 
Pe partea de ISO 9001 - managementul calității, au 

participant un număr de 5 persoane, pe ISO 
14001:2015 - de mediu, au fost înscriși 4 participanți, 
iar pe ISO 45001:2018 - sănătate și securitate în muncă 
- au participant un număr de 7 cursanți. 

Examenul final s-a organizat pe data de 11 iunie a.c., 
iar certificatele absolvenților au fost eliberate de TÜV 
Rheinland România.  

În perioada 23 - 25 iunie a.c. a fost organizat cursul 
Noțiuni Fundamentale de Igienă:  

Modulul 1: Servicii de producție, depozitare, 
transport și comercializare a alimentelor; inclusiv 
alimentație publică și a colectivităților; 

Modulul 2: Servicii de curățenie în unități de asistență 
medicală, colectivități de copii și tineri, unități de 
cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.); 

Modulul 4: Servicii de îngrijire corporală (cosmetica, 
frizerie, coafura, manichiura, pedichiura, masaj etc.); 

Modulul 5: Servicii tip dezinfecție, dezinsecție, 
deratizare. 

Au participat 101 persoane, care urmează să susțină 
în perioada următoare examenul final, membrii 
comisiei fiind specialiști de la Direcția de Sănătate 
Publică Maramureș. Certificatele de absolvire vor fi 
emise de către Direcția de Sănătate Publică Maramureș 
și au o valabilitate de 3 ani de la data emiterii. 
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SPRIJIN PENTRU REPUBLICA MOLDOVA 

TECHTEX SRL, parte a grupului TAPARO, a donat echipamente de protecţie spitalelor suport COVID  

În luna mai, compania Techtex 

S.R.L. coordonată de CEO Ioan 

Filip, a transmis Camerei de Comerț 

și Industrie Maramureș o scrisoare 

de intenție referitoare la donația 

pentru Republica Moldova. 

Conform rolului și atribuțiilor 

organizațiilor camerale dar și în 

baza unui parteneriat 

interinstituțional bine consolidat de-

a lungul anilor, președintele CCI 

Maramureș, Florentin-Nicolae Tuș, 

a comunicat omologilor din 

Republica Moldova intenția 

companiei TECHTEX SRL, ideea 

fiind bine primită încă de la prima 

discuție. Camera din 

Republica Moldova, prin 

președintele Sergiu Harea, a 

salutat și agreat solicitarea 

companiei maramureșene 

Techtex, exprimându-și 

dorința de implicare și 

colaborare în vederea 

realizării donației și 

transferul ei către spitalele 

COVID din Republica Moldova. 

Donația, în valoare de aproximativ 

1,2 mln lei MDL, a fost recepționată 

la sfârșitul săptămânii trecute și 

constă în măști chirurghicale tip II - 

882.000 buc., măști igienice - 

118.000 buc., măști FFP2 1504 -

10.880 buc., combinezoane 

impermeabile - 1000 buc. Lotul va fi 

repartizat subdiviziunilor teritoriale 

ale ANSP, laboratoarelor regionale, 

dar și echipelor mobile pentru 

imunizare împotriva COVID-19. 

Donația a fost salutată și apreciată 

de Agenția Națională pentru 

Sănătate Publică (ANSP) din 

Republica Moldova și Ministerul 

Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale.  

Camera de Comerț și Industrie 

Maramureș adresează mulțumiri 

companiei Techtex Srl și domnului 

Ioan Filip, CEO Taparo, pentru 

sprijinul acordat unităților medicale 

din Republica Moldova prin această 

donație semnificativă, pentru 

eforturile depuse pe termen lung și 

dorința de a răspunde nevoilor reale 

ale comunității.  

Camera de Comerț și Industrie Maramureș în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a 

Republicii Moldova și cu sprijinul Asociației Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială 

ASSOC au facilitat demersul TECHTEX SRL, parte a grupului TAPARO, companie membră a 

organizației camerale, de a veni în sprijinul spitalelor suport COVID din Republica Moldova printr-o 

sponsorizare în echipamente de protecție Dr. Albert, necesare în lupta cu pandemia de COVID-19.  

Domnului Florentin-Niculae TUȘ,  
Președinte Camera de Comerţ și Industrie Maramureș 
 

Stimate Domnule Președinte, 
 
Vă adresez, în numele Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, dar și al meu 

personal sincere mulțumiri pentru donația de măști chirurgicale, de măști tip FFP2 și de 
combinezoane, destinate întru dotarea subviziunilor din toată țara a Agenției Naționale pentru 
Sănătate Publică. 

Vă suntem recunoscători pentru acest suport în special acum, în perioadă în care cu toții 
suntem afectați de pandemia Covid-19. 

Reiterăm recunoștința pentru atenția și atitudinea manifestată și mizăm pe o colaborare 
fructuoasă. 

 

Cu respect, 
Secretar de Stat în Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova,  

Denis CERNELEA 
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COMUNICAT DE PRESĂ al 
FONDULUI NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU 

ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII S.A. - IFN 
 

Ministerul Finanțelor a crescut plafoanele și a prelungit 
valabilitatea Programului IMM INVEST ROMANIA 

 
Comisia Europeană a aprobat solicitarea Ministerului Finanțelor, adresată în baza Cadrului temporar pentru 

măsuri de ajutor de stat, de a prelungi programul IMM Invest România și subprogramul Agro IMM Invest, începând 
cu data de 1 iulie 2021 până la data de 31 decembrie 2021, și de a majora plafoanele schemei de ajutor de stat de la 
800.000 euro la 1.800.000 de euro pentru fiecare întreprindere. 

 
Demersurile Ministerului Finanțelor au fost făcute ca urmare a impactului benefic pe care programele l-au avut 

asupra economiei, cât și a interesului IMM-urilor de a accesa în continuare credite cu garanții de stat. 
 
„Aprobarea Comisiei Europene de continuare a programului IMM Invest România și a subprogramului Agro 

Invest, vine ca o recunoaștere a adecvării și eficienței măsurilor de sprijin care susțin mediul antreprenorial 
românesc. Infuzia de capital atrasă prin programul IMM Invest în anul 2020, care a depășit 15 miliarde lei, prin 
acordarea a peste 25.500 de credite garantate de stat, continuă și în anul 2021. 

O altă veste bună este că, prin decizia Comisiei Europene, suntem în măsură să majorăm plafoanele schemei de 
ajutor de stat, pentru a putea susține accesul la finanțare a peste 58.000 de beneficiari în cei doi ani de funcționare a 
Programului, în limita plafonului anual de garantare, în valoare de 15 miliarde lei.  

Până în prezent, Ministerul Finanțelor prin FNGCIMM, a alocat IMM-urilor sume de peste 222 milioane de lei, 
pe parcursul anului 2020, și peste 246 milioane de lei, pe parcursul acestui an, reprezentând comisioane și dobânzi. 
Aceste date arată că programele dezvoltate sunt un succes care plasează economia României într-un grafic de 
dezvoltare ascendent”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. 

Aferent aprobării Comisiei Europene de a continua Programul IMM Invest, Fondul Național de Garantare a 
Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a îmbunătățit procedura de implementare a programului prin majorarea 
plafoanelor schemei de ajutor de stat, de la 100.000 euro la 225.000 de euro pentru companiile care realizează 
producție primară de produse agricole, de la 120.000 euro la 270.000 de euro pentru companiile din sectorul 
pescuitului și acvaculturii și de la 800.000 euro la 1.800.000 de euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară 
activitatea în domeniul alimentar. De asemenea, cuantumul împrumuturilor a fost dimensionat în funcție de necesarul 
de lichidități și de dimensiunea întreprinderii, respectiv 18 luni în cazul IMM-urilor sau 12 luni în cazul 
întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie. 

 
Conform datelor FNGCIMM, la data de 30 iunie 2021, au fost înregistrate în aplicația instituției un număr de 

8.144 de solicitări de garantare, din care 7.252 sunt aferente Programului IMM Invest, indicând un grad de consum al 
plafonului alocat inițial de peste 44%, restul de 891 de solicitări fiind în cadrul Subprogramului Agro IMM Invest, cu 
un grad de consum al plafonului alocat inițial de peste 85%. Pe parcursul a două luni de funcționare a Programului, 
au fost aprobate 4.106 credite, cu o valoare de finanțare de aproximativ 3,72 miliarde lei și o valoare de garantare de 
aproximativ 3,05 miliarde lei. 

**** 
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o 

instituție financiară nebancară, cu capital de risc, înființată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanțări, 
prin acordarea de garanții pentru instrumentele de finanțare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. 
FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de 
afaceri, precum și creării și susținerii de locuri de muncă, funcționând ca o societate comercială pe acțiuni, cu 
acționar unic statul român, sub supravegherea prudențială a Băncii Naționale a României. 

Garanția FNGCIMM SA - IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 
milioane euro/beneficiar și se emite la solicitarea instituțiilor finanțatoare partenere, pentru finanțări aprobate, pe 
baza analizei documentelor prezentate de către finanțator. 

FNGCIMM SA - IFN colaborează cu 27 instituții financiare în baza unor convenții de lucru. Garanția FNGCIMM 
SA - IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanțatorului, însoțită 
de documentația completă. 

FNGCIMM SA - IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin 
toate cele 3 sucursale, 2 reprezentanțe și 3 filiale. în baza apartenenței sale la Asociaia Europeană a Instituiilor de 
Garantare – asociație ce reunește 47 de fonduri de garantare mutuale, private și publice, bănci de dezvoltare și 
fonduri de contragarantare din 23 de state membre ale UE, precum și din Turcia, Serbia, Bosnia și Herzegovina, 
Federația Rusă și Kosovo), FNGCIMM funcționează după reguli și principii europene. 

 
Pentru informatii suplimentare: 021.310.18.74 int.193, info@fngcimm.ro - Serviciul Marketing si Relatii Clienti  

mailto:info@fngcimm.ro
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Acte normative publicate în 

Monitorul Oficial IUNIE 

♦ Ordonanță de urgență nr. 44 din 3 

iunie 2021 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
132/2020 privind măsuri de sprijin 
destinate salariaţilor şi angajatorilor în 
contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi 
pentru stimularea creşterii ocupării forţei 

de muncă (MO nr. 575 din 2021) 
♦ Hotărâre nr. 617 din 3 

iunie 2021 privind 
suplimentarea bugetului 

Ministerului Tineretului şi 
Sportului din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2021 
(MO nr. 569 din 4 iunie 2021) 

♦ Legea nr. 155 din 4 iunie 

2021 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
4/2021 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ (MO nr. 571 din 2021) 

♦ Hotărâre nr. 619 din 7 iunie 2021 

privind completarea Codului etic naţional 
al profesioniştilor contabili, ediţia a V-a 
(MO nr. 614 din 22 iunie 2021) 

♦ Legea nr. 158 din 7 iunie 2021 

pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat (MO nr. 577 din 8 iunie 2021) 

♦ Legea nr. 157 din 7 iunie 2021 

pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 

privind instituţiile şi companiile de 
spectacole sau concerte, precum şi 

desfăşurarea activităţii de impresariat 
artistic (MO nr. 577 din 8 iunie 2021) 

♦ Ordonanță de urgență nr. 48 din 9 

iunie 2021 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
130/2020 privind unele măsuri pentru 
acordarea de sprijin financiar din fonduri 

externe nerambursabile, aferente 

Programului operaţional Competitivitate 
2014-2020, în contextul crizei provocate 

de COVID-19, precum şi alte măsuri în 
domeniul fondurilor europene (MO nr. 
597 din 15 iunie 2021) 

♦ Hotărâre nr. 102 din 10 iunie 2021 

privind stabilirea localităţilor care fac 
parte din circumscripţiile judecătoriilor 
din fiecare judeţ (MO nr. 625 din 25 
iunie 2021) 

♦ Legea nr. 163 din 11 iunie 2021 

privind adoptarea unor măsuri 
referitoare la infrastructuri informatice şi 

de comunicaţii de interes naţional şi 
condiţiile implementării reţelelor 5G (MO 
nr. 590 din 11 iunie 2021) 

♦ Ordin nr. 656 din 15 iunie 2021 

pentru completarea Regulamentului 

privind realizarea, verificarea şi recepţia 
lucrărilor sistematice de cadastru şi 
înscrierea din oficiu a imobilelor în 
cartea funciară, aprobat prin Ordinul 

directorului general al Agenţiei Naţionale 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 
1/2020 (MO nr. 614 din 22 iunie 2021) 

♦ Ordonanță de urgență nr. 53 din 

16 iunie 2021 pentru 
modificarea Legii nr. 
200/2006 privind constituirea 

şi utilizarea Fondului de 
garantare pentru plata 
creanţelor salariale (MO nr. 
615 din 22 iunie 2021) 
     ♦ Memorandum de 
înțelegere din 4 aprilie 2021 

privind cooperarea dintre 

Ministerul Justiţiei din 
România şi Ministerul Justiţiei din 
Regatul Haşemit al Iordaniei (MO nr. 
607 din 18 iunie 2021) 

♦ Hotărâre nr. 654 din 16 iunie 2021 

pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice privind 

detaşarea salariaţilor în cadrul prestării 
de servicii transnaţionale pe teritoriul 
României,  aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 337/2017 (MO nr. 611 
din 18 iunie 2021) 

♦ Ordonanță de urgență nr. 56 din 

24 iunie 2021 pentru modificarea art. 3 

din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia 
de stat pentru copii (MO nr. 628 din 25 
iunie 2021) 

În data de 9 iunie a.c. la Colegiul Tehnic “George 

Barițiu” Baia Mare a avut loc o întâlnire de lucru a 

membrilor Consorțiului regional al Regiunii de dezvoltare 

Nord-Vest care a vizat prezentarea proiectului  

cofinanțat din POCU “ReCONECT – Adaptare la 

schimbare – Mecanism Integrat de Anticipare, 

Monitorizare, Evaluare a Pieței Muncii și Educației” și 

implicarea Consorțiului regional în implementarea 

Întâlnire de lucru a membrilor  

Consorţiului regional al Regiunii de dezvoltare Nord-Vest 

acestui proiect. Obiectivul principal al proiectului vizează 

corelarea cererii cu oferta de forță de muncă prin 

introducerea de noi instrumente și mecanisme de 

monitorizare și evaluare a politicilor publice și de 

anticipare a nevoilor de competențe. La acest 

eveniment, alături de alți colegi de la CCI Județene din 

regiunea Nord-Vest, din partea CCI Maramureș a 

participat Tatiana Sasu – Direcția Pregătire Profesională. 
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La 19 aprilie, cele trei instituții ale 
Uniunii Europene ‐ Comisia 
Europeană, Parlamentul European și 
Consiliul de Miniștri ‐ au inițiat 
împreună o Conferință privind viitorul 
Europei, care își propune să le acorde 
cetățenilor un rol mai important în 
elaborarea politicilor UE. Aceasta va 
crea un nou forum public pentru o 
dezbatere deschisă, incluzivă, 
transparentă și structurată cu cetățenii 
europeni, cu privire la chestiunile care 
contează pentru ei și care le afectează 
viața de zi cu zi.  

Posibilele teme ale conferinței sunt 

menționate în declarația 
comună și includ sănătatea, 
schimbările climatice, 
echitatea socială, 
transformarea digitală, rolul 

UE în lume și modalitățile de 
consolidare a proceselor democratice 
care guvernează UE. Cetățenii 
participanți vor decide, în cele din 
urmă, ce subiecte se vor discuta în 
cadrul conferinței. 

În acest spirit, Centrul Europe Direct 
Maramureș a contactat organizația 
noastră pentru a ne invita să participăm 
la SESIUNEA DE INFORMARE privind 
conferința și platforma interactivă. Din 
partea Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș a participat Oana Dulf – dir. 
Direcția Servicii & Evenimente. Centrul 
de Informare EUROPE DIRECT 

Maramureș a organizat sesiunea de 
informare joi, 10 iunie, de la ora 14:00, 
în parteneriat cu Consiliul Județean 
Maramureș. În cadrul acestei sesiuni, 
reprezentanții Centrului Europe Direct 
Maramureș au explicat cum se poate 
lua parte la conferință și au prezentat 
platforma interactivă. 

Pentru mai multe informații despre 
Conferința privind viitorul Europei, vă 
rugăm să consultați site‐ul dedicat 
https://futureu.europa.eu/. 

Evenimentul a respectat toate 
reglementările privind siguranța în 
contextul pandemiei. Organizatorii au 
oferit toate măsurile de protejare, 
numărul de invitați fiind de aproximativ 
30 de persoane, conform regulilor și 
măsurilor de prevenție privind epidemia 
de COVID‐19. 

CCI Maramureş, invitată la dezbaterea publică 

pe tema Conferința privind Viitorul Europei 

Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a 
organizat în 18 iunie a.c. 
seminarul de informare 
”Cafeneaua Oamenilor de 
Afaceri”, cu participare directă, după un an dificil, 
cu numeroase restricții impuse de pandemia de 
Covid-19. În colaborare cu Casa Județeană de 
Asigurări de Sănătate și Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Maramureș, sesiunea informativă a adus în 
atenția reprezentanților comunității de business 
noutăți legislative din domeniul muncii și sănătății. 

S-au înscris la ”Cafeneaua Oamenilor de Afaceri” 

40 de companii maramureșene. Reprezentanții 
acestora au interacționat activ cu oficialii ITM și 
CAS Maramureș pe teme de interes și de actualitate, 
identificând soluții și răspunsuri la aspectele 
abordate de aceștia.  

Camera de Comerț și Industrie Maramureș 
adresează mulțumiri tuturor participanților pentru 
prezenţă și încredere.  


