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Vizite de lucru la CCI Suceava, CCI Iaşi şi CCI Neamţ  

Consolidarea relațiilor de colaborare și dezvoltarea 

parteneriatelor cu colegii din sistemul cameral contribuie 

la identificarea de idei și servicii noi care pot îmbunătăți 

activitatea Camerelor de Comerț 

și Industrie în vederea sprijinirii 

și promovării mediului de afaceri 

pe care îl reprezintă.  

Schimburile de experiență pot 

veni în sprijinul dezvoltării 

acestor relații de colaborare și de 

cunoaștere, în parte, a modului de 

organizare și funcționare al 

Camerelor teritoriale. În acest 

sens, o delegație a Camerei de 

Comerț și Industrie Maramureș, 

condusă de președintele Florentin

-Nicolae Tuș, s-a aflat în perioada 

5-9 iulie a.c., în vizită de lucru la 

trei Camere din regiunea de Nord

-Est a României: Camera de Comerț și Industrie 

Suceava, Camera de Comerț și Industrie Iași, respectiv 

Camera de Comerț și Industrie Neamț.  

   Au avut loc discuții aplicate pe 

consultanță juridică, pregătire 

profesională, evenimente, plan de 

acțiuni pentru al doilea semestru 

al acestui an, obiective și viziuni 

care să contribuie la încurajarea și 

dezvoltarea mediului de afaceri. 

Dialogul deschis și ferm cu 

conducerile celor trei organizații 

din regiunea Moldovei, respectiv 

cu coordonatorii principalelor 

departamente și direcții a generat 

imbold, încredere și noi 

oportunități de parteneriate și 

misiuni comune, pentru 

comunitatea de business.  

Aniversări firme membre CCI Maramureş - în pag.2 

   Cu responsabilitate și 
respectarea tuturor măsurilor 
obligatorii de protecție împotriva 
noului Coronavirus (COVID-19), 
Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș a demarat pregătirile 
pentru cea de-a XXVIII-a ediție a 
expoziției cu caracter general expo 
”Rivulus Dominarum”.  

Este un eveniment economic cu 
tradiție pentru comunitatea 
maramureșeană, pe care instituția 
camerală are intenția să îl 
organizeze în perioada 1 - 3 
octombrie 2021, la Sala Polivalentă 
”Lascăr Pană” Baia Mare. 

Florentin-Nicolae Tuș, președinte CCI 

Maramureș: ”Credem că în perioade 
de incertitudini, cum este si cea prin 
care trecem acum, sprjinirea mediului 
economic ca principal generator de 
avuție ar trebui să fie, mai mult ca 
oricând, obiectivul nostru general. La 
nivel regional încercăm să ne aducem 
aportul la realizarea acestui obiectiv 
inclusiv prin organizarea ediției din 
acest an a expoziției. Ca și în anii 
anteriori, acest eveniment va oferi 
expozanților participanți oportunitatea 
de interacțiune directă cu potențiali 
clienți și parteneri. Ne bucură să 
spunem că ediția din anul 2019 a 
expoziției a avut peste 15.000 de 
vizitatori.” 

Pachetul de reduceri care pot fi 
acordate la ediția din acest an: 
• 10% - pentru membrii CCI; 
• 10% - închiriere suprafață mai 

mare de 30 mp; 
• 10% - înscriere până la 23 august 

și plată avans 50%; 
Organizarea ediției din acest an se 

va face cu respectarea măsurilor 
impuse de către autorități pentru 
prevenirea contaminării cu noul 
coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru 
asigurarea desfăşurării evenimentelor 
cu public în condiţii de siguranţă 
sanitară. În condițiile în care 
evenimentul nu se va putea desfășura 
ca urmare a impunerii de către 
autorități a unor restricții în contextul 
sanitar actual, expoziția Rivulus 
Dominarum 2021 va fi anulată. 

Înscrieri și detalii suplimentare 
despre acest eveniment se pot obține 
la tel. 0262-221510, 0733-674898,  
sau pe e-mail: expo@ccimm.ro sau 
cci_mm@ccimm.ro. 
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4 iulie - zi aniversară pentru echipa  
Delta Engineering Automation! 

În data de 2 iulie a.c., 
președintele Camerei de Comerț 
și Industrie Maramureș, 
Florentin-Nicolae Tuș, a înmânat 
domnului Stefan Blasko, director 
general (foto) ELECTRO SISTEM 
SRL, o diplomă de excelență în 
semn de apreciere la aniversarea 
a 25 de ani de activitate ai 
companiei - membră CCI 
Maramureș.  

Grupul de firme ELECTRO 
SISTEM are ca obiect de 
activitate producția și 
comercializarea de posturi de 
transformare compacte, tablouri 
electrice de medie și joasă 
tensiune și comercializarea de 
echipamente de medie și joasă 
tensiune pentru sistemele de 
distribuție a energiei electrice.  

ESTO este marca de fabricație 
a produselor Electro Sistem. 
Aceasta reprezintă 
recunoașterea cunoștințelor și 
expertizei încorporate în 
produsele și procesele de 
fabricație Electro Sistem. De-a 
lungul anilor, firma s-a dezvoltat 
constant, din toate punctele de 
vedere, ceea ce a făcut absolut 
necesară identificarea produselor 
fabricate și comercializate, 
protejarea acestora precum și 
diferențierea în sensul atestării 
respectării regulilor de 

 Compania Delta Engineering Automation SRL, 
membră CCI Maramureș, a împlinit 10 ani de 

ELECRO SISTEM SRL - 25 de ani de activitate 

fabricație și a standardelor 
Electro Sistem. În prezent, 
marca ESTO este înregistrată în 
următoarele țări: România, 
Austria, Franța, UK, Ungaria, 
Croația, Polonia, Serbia, Slovenia, 
Slovacia, Cehia,  Ucraina și Bosnia 
si Herțegovina. 

Departamentele ELECTRO 
SISTEM de cercetare și testare 
optimizează  în permanență 
produsele existente, astfel încât 

acestea  să fie în pas cu modelele 
și cerințele actuale ale pieței. Mai 
mult, compania realizează 
produse inovative care vin să 
rezolve  și implementeze soluții la 
diverse probleme 
specifice  domeniului în care 
activează. 

Echipa ELECTRO SISTEM 
respectă mediul înconjurător, 
susține comunitatea, performanța, 
sportul și educația sportivă. 
Compania sponsorizează cluburile 
sportive importante din Baia 
Mare, precum si diferite 
evenimente comunitare, susține 
proiecte editoriale legate de 
moștenirea culturală, precum și 
frumusețile naturii din 
Maramureș, autorii, artiștii locali 
în vederea realizări unor albume 
de artă și cultură (ex: ”Baia Mare 
de ieri și de azi”)  

ELECTRO SISTEM SRL deține 
de 12 ani calitatea de membru al 
Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș. Performanța companiei 
se evidențiază prin indicatorii 
economici care, an de an, clasează 
grupul de firme ELECTRO SISTEM 
în Topul Firmelor Maramureșene, 
cel mai important eveniment local 
de business dedicat mediului de 
afaceri. 
La mulți ani, ELECTRO 

SISTEM SRL!  

activitate pe piața de business din județul nostru.  
În semn de apreciere pentru primul deceniu de 

activitate continuă și prosperă, președintele 
Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, 
Florentin-Nicolae Tuș, a înmânat conducerii 
companiei - domnului manager Paul Raeymaekers și 
doamnei director Carmen Macocian - o diplomă de 
excelență (foto).  

Prezent la evenimentul care marchează cei 10 ani 
de activitate ai Delta Engineering Automation, 
președintele CCI Maramureș a transmis aprecieri la 
adresa managementului performant al companiei și 
încurajări în dezvoltarea, respectiv îndeplinirea 
obiectivelor si viziunii acesteia. 
La mulți ani, Delta Engineering Automation SRL! 
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   Reprezentanții Corpului 
Experților Contabili și 
Contabililor Autorizați din 
România (CECCAR) au 
sărbătorit în 13 iulie, 100 de ani 
de la înființarea asociației.  
   La invitația C.E.C.C.A.R. - 

Filiala Maramureș, președintele Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș a fost prezent la evenimentul festiv 
care a marcat Ziua Națională a Contabilului Român. Cu 
ocazia împlinirii unui secol de la momentul istoric al 
reglementării profesiei contabile în 
România, Florentin Tuș a acordat 
Corpului Experților Contabili și 
Contabililor Autorizați din România 
(CECCAR) o diplomă aniversară.  

Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș se bucură de un dialog 
deschis cu C.E.C.C.A.R. - Filiala 
Maramureș și asigură în continuare 
Corpul Experților Contabili și 
Contabililor Autorizați din România - Filiala MM de 
deschiderea de colaborare. 

Scurt istoric  
Primii pași în direcția organizării unei asociații de 

experți contabili au loc în 1888, la aproape un deceniu de 
la obținerea independenței României, pe fondul unei 
societăți aflate într-o fază accelerată de modernizare în 
toate domeniile de activitate. Un grup de absolvenți ai 
școlilor comerciale, în majoritate funcționari superiori ai 
Băncii Naționale a României, înființează atunci Cercul 
Absolvenților Școalelor Comerciale și Financiare, 
transformat, un an mai târziu, în Asociația Absolvenților 
Școalelor Superioare de Comerț. În anul 1906, la 29 

CECCAR - 100 de ani de la înființare  
octombrie, este organizat Congresul Asociației 
Absolvenților Școalelor Superioare de Comerț unde, ca 
prim punct din program, figura „necesitatea legiferării 
profesiei de contabil”.  

După o vremelnică sciziune, în aprilie 1910, 
organizațiile absolvenților se unesc, sub denumirea de 
Corpul Absolvenților Școlilor Superioare de Comerț, și, 
ca urmare a izbucnirii Primului Război Mondial, 
organizația va căpăta personalitate juridică abia în 1916. 
În vara anului 1921, la trei ani distanță de la realizarea 
idealului național – unirea tuturor românilor într-o 

singură formațiune statală –, România 
făcea un nou pas înainte în drumul spre 
modernizarea societății și a instituțiilor 
sale, fiind reglementată profesia de 
contabil. După mai bine de 40 de ani de 
muncă și inițiative de pionierat pentru 
dezvoltarea profesiei, la 13 iulie 1921, 
Regele Ferdinand I, „Întregitorul de 
țară”, aproba, prin Decretul Regal nr. 
3.063, Legea pentru organizarea 

„Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili”, 
textul actului normativ fiind contrasemnat de Grigore 
Trancu-Iași, în calitate de ministru al muncii și 
ocrotirilor sociale, lege care a fost publicată apoi în 
Monitorul Oficial nr. 80 din 15 iulie 1921. România s-a 
alăturat, astfel, în acele vremuri, marilor puteri 
economice – Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei, 
Regatul Italiei, Republica de la Weimar (Germania de 
astăzi) și Statele Unite ale Americii, țări în care profesia 
contabilă era legiferată. (sursa ceccar.ro) 

 
La mulți ani profesioniștilor contabili membri 

CECCAR!  

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM  

În perioada 5 - 20 iulie a.c. 
Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a 
organizat o nouă serie de 
curs online „Inspector / 
Referent Resurse Umane”, susținut 
de specialiști în acest domeniu cu o 
vastă experiență. 

Cei 13 participanți la această serie 
de curs, activează în diverse domenii 
de activitate, iar în urma absolvirii 
acestui program de formare 
profesională s-au specializat în 
întocmirea și gestionarea 
documentelor ce țin de evidenta 
muncii într-o organizație, de 
gestionarea relațiilor dintre angajați 
și angajatori, de recrutarea și 
selectarea personalului care urmează 
a fi angajat. 

Cursul este dedicat atât persoanelor 

care sunt deja angajate și doresc să se 
specialize, cât și persoanelor care sunt 
în căutarea unui loc de muncă, 
existând oportunități noi de angajare și 
specializare prin cursurile autorizate, 
organizate de Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș, pentru persoane 
din orice colț al țării. 

Examenul final a fost 
organizat tot în sistem 
online, în data de 22 iulie 
2021. 

În urma absolvirii acestui 
curs, persoanele 
participante au obținut 
următoarele competențe: 

• Întocmirea documentelor 
de evidență a personalului; 
• Organizarea recrutării 
personalului; 
• Gestionarea documentelor 

de evidență a personalului; 
• Întocmirea registrului general de 

evidență a salariaților; 
• Întocmirea statului de plată 

pentru personalul angajat; 
• Administrarea bazei de date de 

evidență a personalului.  
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM  

Camera de Comerț și Industrie Maramureș a desfășurat 
în perioada 22 iunie - 21 iulie 2021, în urma înscrierii mai 
multor persoane doritoare, cursul Cadru tehnic cu 
atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor – PSI 
(cod COR: 541902).  

Autoritățile administrației publice centrale, instituțiile 
publice cât și operatorii economici sunt interesați să aibă 
cel puțin o persoană responsabilă în domeniul apărării 
împotriva incendiilor, atestați potrivit metodologiei 
elaborate de Inspectoratul General. Acest lucru se 
impune conform legislației în vigoare. Ocupațiile cadru 
tehnic și personal de specialitate, cu atribuții în domeniul 
apărării împotriva incendiilor, sunt definite pe baza 
standardelor ocupaționale aprobate conform legislației 
actuale.  

Cursul a fost susținut de specialiști cu o vechime de 
peste 10 ani în cadrul ISU Maramureș respectând 
tematica din program. Examenul de absolvire s-a 
desfășurat în data de 22 iulie 2021. La această serie de 
curs au participat un număr de 12 persoane din cadrul  
mai multor instituții publice și private. În urma absolvirii 
acestui program de formare profesională, persoanele 
participante au obținut următoarele competențe 
specifice: 

-acordarea asistenței tehnice de specialitate în situații 
critice;  

-controlul modului de respectare a măsurilor de 
apărare împotriva incendiilor;  

-elaborarea documentelor specifice activității de 
prevenire și stingere a incendiilor; 

-instruirea salariaților în domeniul apărării împotriva 
incendiilor;  

-monitorizarea activității de prevenire și stingere a 
incendiilor;  

-organizarea activității de apărare împotriva incendiilor;  
-planificarea activității de apărare împotriva incendiilor 

în unitate.  

În perioada 20 - 22 iulie a fost organizată o nouă serie 
de curs Noțiuni Fundamentale de Igienă la solicitarea 
unei unități sanitare publice din județul Maramureș, 
pentru:  

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; 

Modulul 5: Servicii tip dezinfecție, dezinsecție, 
deratizare. 

Cursul a fost organizat în cadrul unității sanitare 
solicitante, de specialiști în domeniu, de la Direcția de 
Sănătate Publică Maramureș. 

La această serie de curs au participat 45 persoane 
angajate ale spitalului, care urmează să susțină în 
perioada următoare examenul final. Certificatele de 
absolvire vor fi emise de către Direcția de Sănătate 
Publică Maramureș și au o valabilitate de 3 ani de la data 
emiterii.  

 

CONTABIL  
 
 

1) 30.08 -  24.09.2021 
2) 11.10 – 05.11.2021 

   

CADRU TEHNIC  
PSI 

 
1) 30.08 – 24.09.2021 
2) 11.10 – 05.11.2021  

   

RESPONSABIL DE 
MEDIU 

 
1) 06 – 17.09.2021 
2) 04 – 15.10.2021  

          

 

MANAGER 
RESURSE UMANE 

 
1) 06.09 – 01.10.2021 
2) 25.10 – 19.11.2021  

    

AGENT DDD 
 
 

1) 13.09 – 01.10.2021 
2) 13.10 – 03.11.2021  

    

INSPECTOR SSM 
 
 

1) 13.09 – 01.10.2021 
2) 13.10 – 03.11.2021  

          

 

 INSPECTOR 
RESURSE UMANE 

 
1) 15.09 – 01.10.2021 
2) 18.10 – 04.11.2021  

   

ARHIVAR 
 
 

20.09 – 15.10.2021  

    

EXPERT ACHIZIȚII 
PUBLICE 

 
1) 20.09 – 01.10.2021 
2) 08.11 – 19.11.2021  

          

 

AUDITOR INTERN 
ISO 45001, 14001, 

9001 
 

Septembrie 2021 

  

RESPONSABIL 
GDPR 

 
 

Septembrie 2021 

  

NOTIUNI 
FUNDAMENTALE 

DE IGIENA 
 

Septembrie 2021 
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Pandemia care a debutat la începutul 
anului 2020 și-a lăsat semnificativ 
amprenta asupra activității economice, 
iar răspunsul UE la criza economică și 
de sănătate a fost fără precedent. Pe 
lângă inițiativele specifice pentru 
gestionarea crizei de sănătate publică, s-
a urmărit și limitarea implicațiilor 
economice ale acesteia. Pe plan intern, 
statele membre au adoptat măsuri 
pentru păstrarea forței de muncă, dar și 
pentru susținerea lichidității. Pe plan 
internațional, Comisia Europeană (alături 
de alte instituții) a introdus un pachet 
amplu de măsuri, atât pentru a controla 
răspândirea virusului, cât și pentru a 
contracara impactul social și economic al 
pandemiei. 

În ceea ce privește relevanța măsurilor 
economice adoptate la nivel european, 
instrumentul cu cel mai mare impact îl 
reprezintă programul „Next Generation 
EU”. Obiectivul său este cel de a 
contribui la atenuarea impactului negativ 
economic și social provocat de 
pandemie. Are un buget total în valoare 
de 750 miliarde euro, format din granturi 
și împrumuturi. Instrumentul este unul 
special și temporar, cu mecanisme 
funcționale planificate pentru perioada 
2021-2026. Este construit pe 3 piloni, cu 
cea mai mare parte a finanțării alocată 
pentru sprijinul investițiilor publice și al 
reformelor structurale.  

Centrul EUROPE DIRECT Maramureș în parteneriat cu 
Camera de Comerț și Industrie Maramureș au 
organizat miercuri, 28 iulie 2021, de la ora 14:00, la 
Centrul de Instruire și Marketing ”Gheorghe Marcaș” 
al CCI Maramureș, evenimentul EU la CoFE. Tema pe 
care organizatorii au pus-o în dezbatere este Programul 

EU la CoFE - Programul Uniunii Europene Next Generation EU 

Uniunii Europene NextGenerationEU, conținutul 
acestuia precum și implicarea firmelor private în acest 
program. În cadrul evenimentului s-a organizat și o 
SESIUNE DE INFORMARE în legătură cu Conferința 
privind Viitorul Europei (CoFE) și platforma interactivă 
dedicată.  

PROGRAMUL NEXT GENERATION EU – INFLUENȚA ASUPRA MEDIULUI PRIVAT 
~ tema susţinută de CCI Maramureş în cadrul evenimentului EU la CoFE ~ 

Conform datelor din Planul Național de 
Relansare și Reziliență (versiunea din 
mai 2021), și a celor disponibile pe 
pagina Comisiei Europene (https://
ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan
-europe_en#nextgenerationeu), în cadrul 
Programului, România beneficiază de o 
valoarea orientativă a alocărilor de circa 
32,4 miliarde EUR, dintre care 17,4 
miliarde EUR reprezintă granturi și 15 
miliarde EUR reprezintă împrumuturi. 
Aproape 90 la sută din aceste sume vor 
fi asociate Mecanismului de Redresare 
și Reziliență (MRR), care reprezintă 
componenta principală a Programului, 
care urmărește atenuarea impactului 
economic și social al pandemiei, 
sprijinirea economiilor europene pentru a 
fi mai reziliente și facilitarea tranziției 
acestor economii către o economie 
verde. NextGenerationEU aduce, de 
asemenea, fonduri suplimentare pentru 
alte programe sau fonduri, precum ar fi 
Horizon2020, InvestEU sau dezvoltare 
rurală.  

Alocarea resurselor MRR are la bază 
Planurile Naționale de Redresare și 
Reziliență, transmise de fiecare stat 
Comisiei Europene. Sumele alocate 
investițiilor și reformelor care susțin 
tranziția către o economie verde trebuie 
să reprezinte cel puțin 37 % din alocările 
bugetare, iar cele alocate componentei 
digitale minimum 20 %. Concentrarea 

sprijinului financiar se va face la 
începutul perioadei, 70 % din valoarea 
disponibilă trebuie angajată până la 31 
decembrie 2022, iar restul de 30 % până 
la finele anului 2023. Plata fondurilor în 
cadrul mecanismului este condiționată 
de atingerea obiectivelor asumate de 
către statele membre. Spre deosebire de 
un cadru financiar multianual obișnuit, 
sumele nu pot fi fazate, cu alte cuvinte, 
finanțarea este suspendată în cazul 
proiectelor nefinalizate până în 2026. În 
ceea ce privește componenta 
rambursabilă a MRR, împrumuturile 
urmează să fie restituite începând cu 
anul 2028. 

Analizele Băncii Naționale ne arată că 
implementarea proiectelor de investiții și 
a reformelor din fonduri europene se 
prefigurează a avea un efect benefic 
asupra economiei. Impactul cumulat 
asupra creșterii economice din perioada 
2021-2023 este evaluat a se poziționa în 
intervalul 1,4-2,2 %. Pe termen mediu 
(2021-2026), impactul cumulat al 
accesării granturilor NextGeneration EU 
poate ajunge până la valori de peste 4 
%. La acestea se adaugă efecte 
provenite din partea împrumuturilor. Din 
păcate, în cazul sectorului public există 
riscul înlocuirii proiectelor finanțate din 
fonduri interne cu cele din resurse MRR, 

Continuare în pag. a 6-a 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en#nextgenerationeu
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en#nextgenerationeu
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en#nextgenerationeu
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dată fiind posibilitatea unei finanțări la 
costuri reduse. 

Creșterea investițiilor din economie 
are potențialul, mai ales pe termen scurt, 
să genereze noi locuri de muncă. 
Posibilele proiecte de infrastructură, 
competitivitate sau cele pentru 
dezvoltarea competențelor capitalului 
uman ar putea favoriza productivitatea 
agenților economici, atenuând într-o 
anumită măsură efectele negative ale 
deficitului de personal calificat/
specializat.  

Efectul inflaționist al programului 
NextGeneration EU este evaluat a fi unul 
relativ redus, mai ales în sensul creșterii 
prețurilor având ca sursă cererea. În 
același timp, intrările de capitaluri 
externe vor avea consecințe și asupra 
monedei naționale. Impactul asupra ratei 
anuale în perioada 2021-2023 este 
evaluat a fluctua între 0,2-0,5 puncte 
procentuale. 

Prognozele Ministerului Finanțelor ne 
indică si ele așteptări optimiste sub 
influența programului NextGeneration 
EU. Cadrul economic este estimat a 
beneficia de o creștere de 4,3% pentru 
anul 2021, cu un vârf în anul 2023 de 
5% și un ritm mediu anual de 4,9% pe 
întreg orizontul 2022-2024. 

Instrumentul NextGeneration EU 
reprezintă o oportunitate pentru o 
redresare economică mai alertă. 
Implementarea proiectelor de investiții și 
a reformelor ar putea pune bazele unei 
economii moderne, cu o rezistență 
sporită la presiuni. Din această 
perspectivă, atragerea fondurilor externe 

nerambursabile ar trebui să reprezinte o 
prioritate în următorii ani. 

În implementarea PNRR sectorul 
privat are un rol esențial. Sectorul privat 
poate fi un accelerator pentru tranziția 
mai rapidă a întregii economii către un 
model orientat spre o economie verde și 
digitală.  

Inst itutul  Aspen din România 
apreciază că atunci când se vorbește 
despre reforme și investiții, nu ar trebui 
făcută o diferențiere între sectorul public 
și cel privat. Sectorul privat ar trebui să 
fie implicat în planurile naționale, prin 
funcția sa esențială de actor inovator, iar 
investițiile private ar trebui să fie o 
componentă importantă a pachetului de 
sprijin.  

Pentru sectorul privat, reformele sunt 
la fel de importante ca și investițiile, cât 
timp reformele generează sustenabilitate 
și predictibi li tatea. Unele dintre 
principalele reforme furnizate de PNRR 
vor aduce beneficii cheie sectorului 
privat, inclusiv măsuri pentru reducerea 
birocrației, digitalizarea ANAF sau 
în f i in țarea bănci i  naț ionale  de 
dezvoltare.  

PNRR ar trebui să valorif ice 
avantajele competitive ale României 
(precum infrastructura de telecomunicații 
peste media UE în ceea ce privește 
viteza și fiabilitatea) și să le accelereze, 
asigurând extinderea la nivel național a 
unor proiecte specif ice, precum 
conectivitatea în zonele rurale și banda 
5G.  

PNRR și implicarea sectorului privat în 
competițiile pentru proiecte vor oferi 
României posibilitatea de a face salturi 
în sectoare cheie, precum infrastructura 
rutieră, cea de energie sau cea de 
sănătate. Scopul nu ar trebui să fie 
exclusiv cel de a ajunge din urmă restul 
țărilor UE, dar și de ne pregăti pentru 
viitor. De exemplu, infrastructura rutieră 
ar trebui construită în logica transportului 
inteligent, gândită de la început în 
contextul 5G.  

Băncile joacă un rol cheie în 
asigurarea lichidității pe piață, în special 
pentru IMM-uri, care au fost cel mai 
afectat și vulnerabil sector din criza 
economică. Garanțiile de stat, schemele 
de grant, cele de ajutor de stat, sau de 

subvenții directe vor reprezenta în 
continuare instrumente esențiale.  

În ceea ce privește cadrul financiar 
multianualul 2021 - 2027, agricultura și 
proiectele de dezvoltare rurală ar trebui 
să rămână o prioritate pentru România, 
împreună cu investițiile în tehnologiile 
noi și tranziția către o economie verde și 
digitală.  

Noile instrumente financiare au o 
complexitate mult mai mare decât cele 
anterioare și rolul unor entități 
intermediare specializate va fi unul 
esențial în asigurarea unei rate de 
absorbție optime. Cu un accent puternic 
pe investiții în econimia verde și 
digitalizare, fondurile UE vor stimula 
beneficiarii să se alinieze la o nou model 
economic pe care Europa încearcă să îl 
realizeze. Cu toate acestea, România 
înregistrează un scor mult mai mic decât 
celelalte state membre în ceea ce 
privește competitivitatea și inovarea. 
Implicarea companiilor private din 
România în generarea de valoare 
adăugată și competitivitate în acest nou 
context internațional va fi puternic 
influențată de cadrul de eligibilitate al 
acestor noi instrumente financiare.  

Surse: 
- Guvernul României, Ministerul 

Finanţelor – “Raport privind situaţia 
macroeconomică pe anul 2021 și 
proiecţia acesteia pe anii 2022-2024” - 
ht tps://sgg.gov.ro/new/wp-content/
uploads/2021/02/Raport-buget-2021.pdf 

- Standard&Poor – “Next Generation 
EU Will Shift European Growth Into A 
H i g h e r  G e a r ”  -  h t t p s : / /
www.spglobal.com/ratings/en/research/
articles/210427-next-generation-eu-will-
shift-european-growth-into-a-higher-gear
-11929949 

- Aspen Institute Romania – “The 
National Recovery and Resilience Plan 
for Romania and Opportunities for the 
Private Sector in the New Econom - 
March 9th, 2021, Aspen Dialogues” - 
https://aspeninstitute.ro/wp-content/
uploads/2021/03/Aspen-Webinar-Report
-PNRR-and-Opportunities-for-the-Private
-Sector-in-the-New-Economy.pdf 

- Banca Națională a României – 
„Raport anual 2020” - https://www.bnr.ro/
Raport-anual-2020-22972.aspx  
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Acte normative publicate în 

Monitorul Oficial IULIE 

♦ ORDIN nr. 690 din 1 iulie 2021 

privind aprobarea Schemei de ajutor de 

stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea 

depăşirii crizei economice generate de 

pandemia de COVID-19  (M.O. nr. 654 

din 1 iulie 2021) 

♦ HOTĂRÂRE nr. 43 din 1 iulie 

2021 privind aprobarea listei ţărilor/

teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, 

criteriile pe baza cărora se stabilesc 

acestea, precum şi a regulilor de 

aplicare a măsurii carantinei asupra 

persoanelor care sosesc din acestea în 

România (M.O. nr. 658 din 2 iulie 

2021) 

♦ LEGE nr. 185 din 1 

iulie 2021 pentru 

completarea art. 86^1 din 

Legea nr. 448/2006 

privind protecţia şi 

promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap 

(M.O. nr. 657 din 2 iulie 

2021) 

♦ LEGE nr. 186 din 1 

iulie 2021 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 

286/2009 privind Codul penal (M.O. nr. 

657 din 2 iulie 2021) 

♦ ORDIN nr. 98 din 2 iulie 2021 

priv ind aprobarea modulu i de 

funcţionare, componenţa şi procedurile 

aplicabile în cadrul Centrului de suport 

pentru utilizatorii Sistemului informatic 

integrat de eliberare şi verificare a 

certificatelor digitale ale UE privind 

COVID-19 (M.O. nr. 684 din 9 iulie 

2021) 

♦ LEGE nr. 188 din 5 iulie 2021 

pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 99/2020 

pr iv ind  une le  măsur i  f i sca le , 

modificarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene (M.O. nr. 667 

din 6 iulie 2021) 

♦ REGULAMENT din 16 iulie 2021 

privind admiterea la Institutul Naţional 

al Magistraturii (M.O. nr. 708 din 16 

iulie 2021) 

♦ ORDIN nr. 585 din 2 iulie 2021 

privind modificarea şi completarea 

modelului-cadru al contractului 

individual de muncă, prevăzut în anexa 

la Ordinul ministrului muncii şi 

solidarităţii sociale nr. 64/2003 (M.O. 

nr. 712 din 19 iulie 2021) 

♦ LEGE nr. 201 din 19 iulie 2021 

pentru modi f icarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 63/2001 privind 

înfiinţarea Inspectoratului de Stat în 

Construcţii - I.S.C. (M.O. nr. 714 din 

20 iulie 2021) 

♦ LEGE nr. 204 din 19 iulie 2021 

privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 39/2021 

pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 

privind organizarea şi desfăşurarea 

recensământului  populaţiei şi 

locuinţelor din România în anul 2021 

(M.O. nr. 715 din 20 iulie 2021) 

♦ LEGE nr. 205 din 19 iulie 2021 

privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 187/2020 

pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 144/2020 

privind unele măsuri pentru alocarea 

de fonduri externe nerambursabile 

necesare desfăşurării în condiţiile de 

prevenţie a activităţilor didactice 

aferente anului şcolar/universitar 

2020/2021 în contextul  riscului de 

infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2 

(M.O. nr. 715 din 20 iulie 2021) 

♦ LEGE nr. 206 din 19 iulie 2021 

pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 195/2020 

privind măsuri în domeniul registrului 

comerţului (M.O. nr. 715 din 20 iulie 

2021) 

♦ LEGE nr. 207 din 21 iulie 2021 

pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 286/2009 privind Codul penal, 

precum şi pentru dispunerea unor 

măsuri de transpunere a Directivei 

(UE) 2019/713 a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 17 aprilie 

2019 privind combaterea fraudelor  şi a 

contrafacerii în legătură 

cu mijloacele de plată 

fără numerar şi de 

înlocuire  a Deciziei-cadru 

2 0 0 1 / 4 1 3 / J A I  a 

Consiliului (M.O. nr. 720 

din 22 iulie 2021) 

♦ LEGE nr. 208 din 21 

iulie 2021 pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 

36/2021 privind utilizarea semnăturii 

electronice avansate sau semnăturii 

electronice calificate, însoţite de marca 

temporală electronică sau marca 

temporală electronică calificată şi 

s ig i l iu l  e lec t ron ic  ca l i f i ca t  a l 

angajatorului în domeniul relaţiilor de 

muncă, şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative (M.O. 

nr. 720 din 22 iulie 2021) 

♦ LEGE nr. 216 din 22 iulie 2021 

pen t ru  ap robarea  Ordonan ţe i 

Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea 

unor facilităţi fiscal (M.O. nr. 725 din 

23 iulie 2021) 

♦ LEGE nr. 225 din 26 iulie 2021 

pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor 

pentru şomaj şi stimularea ocupării 

forţei de muncă (M.O. nr. 735 din 27 

iulie 2021) 
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C.C.I. Maramureş - Busola dumneavoastră în afaceri ! 
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Camera de Comert și Industrie Maramureș anunță cetățenii județului asupra 
faptului că - după o perioadă neașteptat de lungă în care accesul persoanelor în 
incinta instituției a fost restricționat, situație rezultată în urma măsurilor 
impuse de autorități în contextul pandemiei CODIV-19 - și-a deschis porțile și 
vine în sprijinul celor care doresc să își pună în aplicare orice idee de afacere.   

Legăturile strânse ale organizației cu mediul de afaceri oferă posibilitatea de 
a avea o înțelegere mai în detaliu a aspectelor atât pozitive, cât și negative, pe 
care aceștia le întâmpină, venind în ajutorul lor și oferindu-le servicii de 
consultanță.  

În conformitate cu propriul statut, CCI MM oferă, printre altele, și 
următoarele servicii de consultanță și asistență: înființarea societăților conform 
Legii nr. 31/1990, autorizarea ca persoană fizică autorizată, întreprindere 
individuală, întreprindere familială, precum și modificări legate de aceste aspect. Pentru consultanță și asistență în 
domeniile enumerate anterior, puteți accesa serviciul de consultanță la sediul instituției din Baia Mare, bd. Unirii, nr. 
16, parter, camera 4, persoană de contact: Anca Șandor, număr de contact: 0770843495 sau 0262221510.  

Consultanță și asistență pentru societăți  

la Camera de Comerț și Industrie Maramureș 

Începând cu luna septembrie 2021, Romexpo își propune 
reluarea activității de organizare a expozițiilor în Centrul 
Expozițional Romexpo, în contextul prezentat de autorități 
privind relaxarea etapizată a restricțiilor. 

Astfel, Romexpo organizează în parteneriat strategic cu 
Camerele de Comerț si Industrie din Romania (CCIR):  

Târgul de Turism al României, ediția de 
toamnă, în perioada 11-14 noiembrie 

2021, în Pavilionul B1! 
 

Târgul de Turism al României - un nou început! 
• Expoziția prezintă cele mai noi și interesante oferte 

turistice, fiind un eveniment adresat agențiilor de turism și 
tur-operatorilor, unităților de cazare și de agrement, precum 
și prestatorilor de diverse servicii în turism sau autorităților 
de turism locale, naționale și internaționale. 

• Târgul de Turism al României reprezintă oportunitatea 
de a întâlni noi clienți, parteneri de afaceri, clienții actuali și 
potențiali, lideri de opinie, într-un cadru necesar dialogului 
de business și într-un mediu profesionist. 

• Prin organizarea Târgului de Turism al României, 
Romexpo și partenerii săi sprijină si promovează mediul de 
afaceri din România, susținând astfel companiile și politicile 
de dezvoltare ale acestora. 

Plus valoare la Târgul de Turism, ediția de toamnă! 
Pentru a susține eforturile firmelor în câștigarea și 

educarea clienților în spiritul vremurilor actuale, Romexpo s-
a aliniat noilor tendințe și pune la dispoziția acestora soluții 
digitale de promovare pe o platformă virtuală, special creată 
pentru organizarea expozițiilor în condiții optime și 
eficiente! 

Platforma virtuală reprezintă componenta de noutate a 
evenimentului și permite o accesibilitate atât națională, cât 
și internațională!  

Detalii: https://www.targuldeturism.ro/ro/  

https://www.targuldeturism.ro/ro/
https://www.targuldeturism.ro/ro/

