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Descoperă Via Gastrocarpathia - pentru turiștii de pretutindeni

Marți, 14 septembrie 2021, a avut loc evenimentul de
lansare al rutei turistice transfrontaliere ViaGastrocarpathia.
Evenimentul, care marchează și finalul proiectului KRA’GAS, a
prezentat locuri interesante și meșteșugari pricepuți, dar și
aspecte inedite legate de gastronomia locală a celor 3 zone
acoperite în proiect – Maramureș din România, Borsod-Abauj
-Zemplen din Ungaria și Transcarpatia din Ucraina.
Evenimentul, care a avut loc online pe Facebook și care s-a
bucurat de prezența a peste 400 de participanți live, a cuprins
prezentări făcute de membri ai echipei de proiect și
experiențe trăite și împărtășite de către influenceri pe rută.
Dinamica evenimentului a fost dată și de prezentarea filmelor
realizate pe această nouă rută. O componentă importantă a
acestui eveniment a fost prezentarea paginii web
viagastrocarpathia.com, care reprezintă unul dintre cele mai
importante rezultate ale acestui proiect și, în același timp,
instrumentul principal pe care turiștii îl pot folosi pentru a
vizita ruta ViaGastrocarpathia. Cei interesați pot descoperi
acum pe această pagină web peste 50 de puncte de interes
pe rută, toate beneficiind de informații detaliate. Centrul de
resurse găzduit pe site, conține 30 de filme de prezentare a
unor locuri speciale de pe rută, materializând experiența unui
număr de 15 influenceri care au avut ocazia să fie primii
turiști pe acest traseu. Aceste filme spun poveștile lor în
aceste locuri minunate. Totodată, cele câteva sute de postări
de pe pagina de Facebook ViaGastrocarpathia deschid o
poartă către cunoașterea obiceiurilor, a locurilor și a
meșteșugarilor de pe acest traseu.
Ruta face parte din proiectul KRA'GAS, ID:
HUSKROUA/1702/3.1/0027
“PROMOVAREA
MEȘTEȘUGURILOR ȘI A GASTRONOMIEI CA ELEMENTE

RELEVANTE ALE MOȘTENIRII CULTURALE A EUROREGIUNII
CARPATICE”, proiect finanțat de Uniunea Europeană în cadrul
Programului ENI CBC 2014-2020 Ungaria-Slovacia-RomâniaUcraina (HUSKROUA). KRA‘GAS este rezultatul unei colaborări
între trei universități și trei organizații de afaceri din România,
Ungaria și Ucraina care s-au asociat pentru a propune o
abordare inovatoare în promovarea patrimoniului și a
potențialului turistic cultural al meșteșugurilor și a
gastronomiei în regiunea transfrontalieră Ungaria-RomâniaUcraina.
Liderul proiectului este Camera de Comerț și Industrie
Maramureș din România și partenerii sunt Universitatea
Babeș-Bolyai din România, Universitatea din Miskolc și
Camera de Comerț și Industrie Borsod-Abaúj-Zemplén din
Ungaria, respectiv Universitatea Națională Uzhhorod și
Fondul de sprijin pentru întreprinderi din Transcarpathia „TES
Fund”, din Ucraina.
Dacă vă gândiți să începeți o călătorie și să descoperiți
ViaGastrocarpathia, informațiile și centrul de resurse de pe
viagastrocarpathia.com vă vor fi de mare folos. Traseul poate
fi făcut integral sau parțial, în funcție de disponibilitatea și
posibilitățile fiecărui turist.
Trebuie de reținut faptul că www.viagastrocarpathia.com
nu oferă servicii de rezervare, ci vă pune în contact direct,
prin datele furnizate, cu meșterii locali, cu punctele

gastronomice sau cu locurile de cazare și masă incluse pe
traseu. Această pagină web este un instrument dinamic, așa
că până la sfârșitul proiectului vor fi incluse mai multe puncte
pe traseu, deoarece această regiune turistică comună inclusă
în proiect are încă multe locuri culturale valoroase de
descoperit.
Evenimentul “Descoperă ViaGastrocarpathia – pentru
turiștii de pretutindeni”, poate fi vizionat integral pe pagina
de Facebook ViaGastrocarpathia.
Pentru mai multe detalii despre acest proiect, meșterii
incluși și gastronomia locală, vă invităm să accesați pagina
web www.viagastrocarpathia.com și să urmăriți pagina de
Facebook https://www.facebook.com/ViaGastrocarpathia
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WEBINARII CCI MARAMUREŞ
Având în vedere necesitatea stringentă a agenților economici
de a fi informați în mod corect și continuu din surse autorizate
asupra unor situații care pot influența activitatea acestora,
Camera de Comerț și Industrie Maramureș continuă seria de
evenimente online care promovează noutățile legislative în
diferite domenii de activitate.

CCI Maramureș organizează, în data de 14 octombrie a.c.,
între orele 16:30-19:00, online, pe platforma Zoom, webinarul
”Noutati legislative in domeniul gestiunii deseurilor”. Acesta
va fi sustinut de formatorii Claudia Simion si Marcela Mateaș.

În data de 21 octombrie a.c., între orele 16:30-19:00, CCI
Maramureș organizează webinarul ”Noutati legislative in
domeniul Relatiilor de munca si Securitatii si sanatatii in
munca”.Acesta va fi susținut de specialiști cu o experiență vastă
în domeniu – Marcel Cânța și Costel Borca – cu participare
online pe platforma ZOOM.

#Un nou seminar de fiscalitate, cu Adrian Bența

În data de 29.10.2021, Adrian Bența, consultant fiscal și
auditor financiar, va susține la Camera de Comerț și Industrie
Maramureș un nou seminar cu participare directă și online. Vor fi
prezentate noutățile legislative din această toamnă, în domeniul
fiscalității.
Tematica seminarului susținut de Adrian Bența:
1.Noutăți fiscale aplicabile din toamna anului 2021.
2. TVA privind comerțul de bunuri cu livrare de distanță,
vânzări prin platforme electronice, înscrierea în OSS.
3. Aspecte importante privind TVA – livrări intracomunitare de
bunuri, exporturi, achiziții intracomunitare, regimul TVA și
documente justificative.
4. Impozit pe profit – recapitulația unor cheltuieli nedeductibile,
analiză comparată venituri neimpozabile.
5. Analiza unor cheltuieli cu tratament fiscal deosebit: cheltuieli
de protocol, sponsorizare, cheltuieli în favoarea participanților la
societate. Analiză comparată la nivelul microîntreprinderii și la
plătitorii de impozit pe profit.
6. Descărcări ale unor programe informatice de pe pagini de
internet – recapitulație privind impozitul pe venitul datorat de
nerezidenți în România, redevențe și aspecte declarative.
7. Exemple de aplicare a Convențiilor de evitare a dublei
impuneri – două exemple propuse de lector, trei exemple
propuse de participanții la seminar.
8. O nouă amnistie aflată în desfășurare conform OG nr.
11/2021, cu modificări ulterioare.
9. O nouă procedură de amânare la plată a obligațiilor
bugetare, conform OG nr. 11/2021, cu modificări ulterioare.
10. Jurispridența Curții europene de justiție în domeniul TVA –
7 cazuri analizate cu aplicare în România.
11. Dezbateri libere și analize pe spețe ale participanților la
seminar.
Înscrierile se fac pe adresa de e-mail a Camerei de Comerț și
Industrie Maramureș: cci_mm@ccimm.ro, la numărul de telefon
0262-221510 sau completând talonul de participare de pe site-ul
CCI Maramureș: https://www.ccimm.ro/evenimente-ccimm/
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Proiectul EDISON prezentat
prin Camera de Comerț și Industrie Maramureș
Discuții
aplicațe
despre
principiile, misiunea, scopul si
obiecțivele proiecțului Edison
au avuț loc în dața de 20 augusț
a.c., la sediul CCI Maramures,
moderațe de presedințele CCI
Maramures, Florențin-Nicolae
Tus si co-fondațorul proiecțului
dr. Tudorel Popescu. Edison
esțe un proiecț de educație
țehnologica si anțreprenoriala
moderna pențru liceeni, ce a
fosț adus în ațenția reprezențanților
Insțițuției Prefecțului Maramures, a
Inspecțorațului Școlar Județean, ai
Colegiului Național “Gheorghe
Șincai” si ai Cluburilor Roțary,
Roțaracț si Ințeracț din Baia Mare.
Școpul Edison e de a ajuța ținerii
sa se conecțeze la viițor,

înțelegandu-l, experimențandu-l si
consțruindu-l. A fosț subliniața în
cadrul discuțiilor dorința de a duce
compețența anțreprenoriala în zona
de educație, pențru o educație de
calițațe, respecțiv de a “culege”
ideile pe care ținerii le au, cu impacț
la nivel local si național. Ș-a adus in

discuție,
de
asemenea,
propunerea
inițierii
unui
parțeneriaț care sa implice
facțorii de decizie din zona
adminisțrației locale si ai
sociețații civile țocmai pențru a
ajuța ținerii liceeni, organizațiile
si comunițațile sa îsi aținga
poțențialul
creațiv
prin
ințermediul
educației
anțreprenoriale si a celor mai
noi inovații țehnologice.
CCI Maramures va susține orice
demers care încurajeaza mediul
anțreprenorial.
Camera de Comerț si Indusțrie
Maramures adreseaza mulțumiri
pențru parțicipare, si implicarea
viițoare, țuțuror celor care au
raspuns invițației la discuții.

CCI Maramureş salută lansarea proiectului HICART
La invitatia Fundației CDIMM Maramureș, organizația
noastră a avut placerea de a participa la Conferinta de
deschidere a proiectului HICART. Evenimentul s-a
desfășurat cu succes, iar participarea a fost considerabilă
(peste 50 de participanți, 17 din România).
În data de 7 septembrie 2021, a avut loc Conferința de
deschidere în cadrul proiectului "Valorificarea patrimoniului
istoric și cultural prin dezvoltarea și promovarea Rutei
Culturale Carpatice", proiect care este implementat de ONGul "Asociația de Dezvoltare Economică Ivano-Frankivsk
(AEDIF)" în parteneriat cu Centrul de Dezvoltare pentru
Întreprinderi Mici și Mijlocii Maramureș (România) și
Universitatea Tehnică Națională de Petrol și Gaze IvanoFrankivsk (Ucraina) în cadrul Programului CBC ENI UngariaSlovacia-România-Ucraina 2014-2020.
Scopul conferinței a fost inaugurarea oficială a proiectului
"Valorificarea patrimoniului istoric și cultural prin dezvoltarea
și promovarea Rutei Culturale Carpatice". La conferința de
deschidere au participat peste 50 de reprezentanți ai

obiectelor istorice și culturale, companiilor de turism și
furnizorilor de servicii legate de turism, instituțiilor
guvernamentale și locale de autoguvernare, oameni de știință,
organizații publice din Regiunea Ivano-Frankivsk și Zakarpattia
(Ucraina) și județul Maramureș (România).
Organizatorii conferinței au prezentat participanților
particularitățile proiectului "Valorificarea patrimoniului
istoric și cultural prin dezvoltarea și promovarea Rutei
Culturale Carpatice", potențialul istoric și cultural al
regiunilor Ivano-Frankivsk și Zakarpattia și al județului
Maramureș, familiarizat cu starea și tendințele industriei
turismului. Astfel, Maria Kovaliv – Vice-președinte al ONGului "Asociația de Dezvoltare Economică Ivano-Frankivsk
(AEDIF)", manager de proiect, a familiarizat participanții la
conferință cu proiectul "Valorificarea patrimoniului istoric și
cultural prin dezvoltarea și promovarea Rutei Culturale
Carpatice", a subliniat principalele sarcini și obiective ale
proiectului. Radu Big – director executiv al Fundației Centrul
de Dezvoltare pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii
Maramureș, Coordonator de proiect (România)
și Liudmyla Arkhypova - Șeful Departamentului
de Turism al Universității Tehnice Naționale de
Petrol și Gaze Ivano-Frankivsk, Coordonator de
proiect, a prezentat activitatea organizațiilor în
calitate de parteneri de proiect.
Participanții la conferință au discutat despre
importanța implementării proiectului în
regiunea țintă, au primit răspunsuri exhaustive
la întrebările lor și și-au exprimat
disponibilitatea de a participa la activitățile
proiectului.
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Sub semnul continuității și al unui parteneriat durabil,
manifestarea științifică ”MaraMedica” a fost deschisă
oficial în 23 septembrie a.c. de președintele Camerei
de Comerț și Industrie Maramureș (CCI MM) și
Colegiul Medicilor Stomatologi Maramureș (CMS MM).
De 18 ani, CMS Maramureș este partener al CCI
Maramureș în organizarea manifestării ”MaraMedica”.
În acest an dificil și complicat din cauza condițiilor
sanitare, a reglementărilor și restricțiilor în vigoare
impuse de pandemia de COVID-19, CCI Maramureș
nu a reușit să organizeze componenta expozițională a
acestei manifestări cu tradiție dedicată domeniului
medical. Contextul epidemiologic actual a făcut
posibilă doar organizarea componentei științifice a
acestei manifestări. Prezent la deschiderea oficială a
evenimentului, președintele CCI Maramureș a transmis
felicitări și aprecieri pentru îndârjirea și perseverența
doamnei dr. Viorica Titircă, președinte CMS
Maramureș, care a reușit, alături de echipa sa, să
organizeze congresul stomatologic și în anul acesta în
Baia Mare.

Florentin-Nicolae
Tuș,
președinte
CCI
Maramureș: ”E o facilitate pe care practic Colegiul
Medicilor Stomatologi o oferă membrilor săi pentru că
oferă posibilitatea de a participa la prezentări științifice
foarte interesante și de a lua creditele necesare pentru
că în final, fie că e pandemie sau nu, Dumneavoastră
trebuie să mergeți mai departe la fel cum trebuie să
mergem și noi și toată economia, de altfel. Pot să spun
că merge mai greu, pentru că simt de acolo de unde
sunt lucrurile acestea. Suntem adaptivi și am reușit să
trecem partea grea a pandemiei, iar prezența
dumneavoastră aici arată că lucrurile merg înainte, cu
respectarea regulilor sanitare. Vă mulțumesc în
numele Camerei de Comerț și Industrie Maramureș că
alături de Colegiul Medicilor Stomatologi, de Colegiul
Medicilor Maramureș, DSP MM, Spitalul Județean ”Dr.
Constantin Opriș” Baia Mare, am demarat împreună în
urmă cu 18 ani această manifestare, care în mod
tradițional se desfășura în februarie-martie. Anul
acesta nu s-a putut organiza împreună cu partea
expozițională, dar mă bucur că, ați reușit cu
respectarea regulilor, organizarea unei manifestări
care poate să meargă înainte și nu e blocată de
condițiile sanitare. În final, felicit și Municipiul Baia
Mare care a fost alături de noi și de CMS în această
manifestare”.

CCI Maramureș susținător
Dynamite Fighting Show
Camera de Comerț și Industrie Maramureș a acordat suport
în organizarea celei de-a 12-a ediții a circuitului Dynamite
Fighting Show.
Președintele Florentin-Nicolae Tuș a discutat, în
20.09.2021, câteva aspecte organizatorice despre gală cu
promotorul acestui eveniment, Cătălin Moroșanu.
”Confruntarea” a avut loc la sediului Camerei de Comerț și
Industrie Maramureș. Florentin-Nicolae Tuș l-a felicitat pe
Cătălin Moroșanu pentru inițiativa de a organiza în premieră,
și în municipiul Baia Mare, un astfel de eveniment și a
salutat promovarea acțiunilor care încurajează sportul și
mișcarea.
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

În perioada 11 - 13 august 2021 a fost organizată o nouă
serie de curs Noțiuni Fundamentale de Igienă la solicitarea
mai multor persoane din județ, pe următoarele module:
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 4: Îngrijire corporală (cosmetica, frizerie,
coafura, manichiura, pedichiura, masaj etc.).
Cursul a fost organizat de specialiști în domeniu, de la
Direcția de Sănătate Publică Maramureș.
La această serie de curs au participat 26 persoane
înscrise, care au susținut 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.

Pentru sesiunea din această toamnă, Camera de Comerţ
şi Industrie Maramureş a organizat în perioada 10 – 12
septembrie a.c cu respectarea tematicii și bibliografiei
stabilite și publicate de către ANRE, cursuri online de
pregătire teoretică a ELECTRICIENILOR necesare
candidaților la pregătirea dosarului pentru prelungirea
calității de electrician autorizat.
Cursurile au fost susţinute de formatori, specialişti în
domeniu, avizaţi de către Autoritatea Naţională de
Reglementare în Domeniul Energiei si se adresează
persoanelor care doresc să mențină calitatea de electrician
autorizat (gradele I, IIA, IIB, IIIA, IIIB).
Cursurile s-au desfășurat prin intermediul platformei
Zoom, la care au participat un număr de 29 de persoane
din diferite județe.

La cererea unui important membru al Camerei de Comerț și
Industrie Maramureș, în perioada 15 – 17 septembrie 2021 a
fost organizat cursul „Auditor intern în managementul
continuității afacerii conform SR EN ISO 22301:2020”(Business Continuity Management - BCM) pentru un grup de
14 angajați din cadrul firmei solicitante. Cursul a fost
organizat în parteneriat cu Dekra și livrat în regim ONLINE.

Începând cu data de 30 august a.c., Camera de Comerț și
Industrie Maramureș a organizat o nouă sesiune de curs
CONTABIL, desfășurată în sistem online.
Tematica abordată în cadrul acestui curs este:
*Contabilitatea societăților comerciale - aspecte generale.
Documente de eviență contabilă - întocmirea, completarea și
înregistrarea documentelor primare; *Conținutul economic și
funcția contabilă a conturilor; *Registrele contabile completare, analiză și interpretare; *Balanța de verificare intocmire, 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
progamelor 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 13.09 - 01.10.2021, 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 persoane din diverse domenii de
activitate, care urmează să susțină examenul final, în urma
căruia vor obține următoarele competențe: realizarea
activităților de prevenire și protecție; stabilirea semnalizării
de securitate și/sau de sănătate la locurile de muncă;
stabilirea mijloacelor materiale și tehnice necesare
securității și sănătății în muncă; Criterii generale pentru
evaluarea riscurilor; instruirea lucrătorilor în domeniul
securității și sănătății în muncă; informarea lucrătorilor în
domeniul securității și sănătății în muncă; prevenirea
accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale;
participarea la cercetarea evenimentelor care produc
incapacitate temporară de muncă; verificarea respectării
prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în
muncă; monitorizarea activităților de evacuare și
intervenție în situații de urgență.
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Având în vedere că una
dintre probleme majore cu
care
se
confruntă
antreprenorii români este
lipsa personalului calificat,
începând cu acest an,
Camera de Comerț și
Industrie Maramureș se va
axa pe dezvoltarea ofertei de
programe
de
calificare
pentru mediul de afaceri.
Astfel încât, în data de 06
august 2021 a fost organizat
examenul final al cursului de calificare SUDOR, la care au
participat și absolvit cu succes 18 angajați ai unui mare
operator economic maramureșean.

Cursul a fost organizat în perioada 27 mai – 5 august 2021,
în regim online (orele teoretice) și la locul de muncă (orele de
practică). Datorită experienței în muncă a celor 18 participanți,
durata cursului a fost redusă de la 720 ore la
360 ore, în urma evaluării inițiale.
În urma absolvirii acestui curs,
participanții au dobândit următoarele
competențe de bază:
- Aplicarea procedurilor de calitate;
- Utilizarea documentației tehnice;
-Exploatarea echipamentelor/ utilajelor/
aparatelor și a dispozitivelor necesare
sudării/ tăierii;
- Pregătirea operației de sudare/tăiere;
- Aplicarea procedeelor de sudare/ tăiere;
- Realizarea operațiilor post-sudare/
tăiere.

Începând cu data de 20
septembrie a.c., Camera de
Comerț
și
Industrie
Maramureș a organizat o
nouă serie de curs ONLINE “RESPONSABIL
DE
MEDIU” (COD COR 325710).
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 14
angajați ai operatorilor economici din Maramureș, Satu
Mare și Bistrița – Năsăud, care urmează să susțină
examenul final.

În perioada 24 - 26.09.2021, pe baza tematicii și
bibliografiei stabilite și publicate de către ANRE, Camera de
Comerț și Industrie Maramureș, a organizat cursuri online
de pregătire teoretică în vederea AUTORIZĂRII
ELECTRICIENILOR necesare candidaților la depunerea
dosarului la ANRE în sesiunea din toamna anului 2021.
Aceste cursuri vin în sprijinul persoanelor
care intenționează să obțină calitatea de
electrician autorizat și doresc să se
pregătească
pentru
promovarea
examenelor finale.
Cursurile au fost susţinute de formatori,
specialişti în domeniu, avizaţi de către
Autoritatea Naţională de Reglementare în
Domeniul Energiei cu experință vastă în
domeniu de peste 30 de ani.
Participanții la curs s-au înscris din diferite
localități, printre care: Cluj Napoca, Satu
Mare, Făgăraș, Suceava, Reșița, Curtea de
Argeș.
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TEAM BUILDING la Dănești - Maramureș
Camera de Comerț și Industrie
Maramureș continuă seria de team
-buildinguri organizate pentru o
firmă de renume din Cehu
Silvaniei, producator de elemente
curbate (numite și elemente
mulate), atât din placaj curbat cât
și din lemn masiv curbat.
Team-buildingul s-a desfășurat în
limba engleză, cu participarea unui
număr de 9 manageri de top din
cadrul firmei solicitante, având ca tematică principală
Dezvoltarea pe termen lung a abilităților de comunicare.
Evenimentul organizat într-o zonă pitorească, din
localitatea Dănești, la o unitate de cazare care scoate în
evidență tradiția județului Maramureș, a încântat grupul
mixt de participanți: româno-belgieni.

Viziunea cursului a fost: formarea
și dezvoltarea echipei ca un proces
complex, de durată, în care
intervin elemente variate, cele mai
importante fiind: stilul personal de
comunicare
și
feedback;
încrederea și acceptarea reciprocă;
percepția proprie asupra echipei;
performanța echipei; rolurile în
echipă; dezvoltarea personală
integrată
în
activitatea
(obiectivele) echipei.
Programul a cuprins și activități în aer liber, în spațiul
verde al unității de cazare. Având în vedere succesul
evenimentului, Camera de Comerț și Industrie Maramureș
va continua colaborarea cu această firmă, în vederea
dezvoltării întregii echipe de angajați.

Acte normative publicate în Monitorul
Oficial AUGUST - SEPTEMBRIE
● HOTĂRÂRE nr. 79 din 27 iulie
2021 pentru modificarea şi completarea
Normelor privind retragerea,
redobândirea şi suspendarea calităţii de
membru al Camerei Auditorilor Financiari
din România pentru auditorii financiari şi
firmele de audit, aprobate prin Hotărârea
Consiliului Camerei Auditorilor Financiari
din România nr. 86/2018 (M. O. nr. 750
din 2 august 2021)
● ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83
din 28 iulie 2021 pentru unele măsuri
fiscal-bugetare privind acordarea unor
împrumuturi din Trezoreria Statului (M. O.
nr. 752 din 2 august 2021)
● ORDIN nr. 803 din 29 iulie 2021
pentru completarea Schemei de ajutor de
stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea
depăşirii crizei economice generate de
pandemia de COVID-19, aprobată prin
Ordinul ministrului investiţiilor şi
proiectelor europene nr. 690/2021 (M.O.
nr. 752 din 2 august 2021)
● PROCEDURĂ din 26 iulie 2021 de
reglementare a activităţii de control intern
în cadrul Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală (M.O. nr. 765 din 6
august 2021)
● ORDIN nr. 160 din 19 iulie 2021
privind modificarea anexei la Ordinul
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale

nr. 483/2016 pentru aprobarea Procedurii
operaţionale privind efectuarea
controlului pe teren pentru cererile unice
de plată aferente măsurii 10, pachetul 8
"Creşterea animalelor de fermă din rase
locale în pericol de abandon" din cadrul
Programului Naţional de Dezvoltare
Rurală 2014-2020 (M.O. nr. 769 din 9
august 2021)
● ORDIN nr. 4.597 din 6 august 2021
pentru aprobarea Metodologiei privind
organizarea şi desfăşurarea concursului
pentru ocuparea funcţiilor de director şi
director adjunct din unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat (M.O.
nr. 771 din 10 august 2021)
● HOTĂRÂRE nr. 829 din 5 august
2021 pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind
stabilirea cadrului general de
implementare a măsurilor programului
naţional de dezvoltare rurală cofinanţate
din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat
(M.O. 769 din 9 august 2021)
● LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017
(*republicată*) privind emitenţii de
instrumente financiare şi operaţiuni de
piaţă (M.O. nr. 772 din 10 august 2021)
● HOTĂRÂRE nr. 826 din 5 august
2021 privind prelungirea stării de alertă pe

teritoriul României începând cu data de
11 august 2021, precum şi stabilirea
măsurilor care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19 (M.O.
nr. 767 din 6 august 2021)
● PROCEDURĂ din 27 iulie 2021 de
înregistrare a contractelor de fiducie sau
ale construcţiilor juridice similare fiduciei,
de organizare şi funcţionare a Registrului
central al fiduciilor şi al construcţiilor
juridice similare fiduciilor (M.O. nr. 779
din 12 august 2021)
● ORDIN nr. 1.406 din 9 august 2021
pentru aprobarea modelului de contract
de prestări servicii care se încheie între
unităţile administrativ-teritoriale şi medicii
veterinari de liberă practică pentru
acţiunile de intervenţie imediată pentru
prevenirea şi combaterea atacurilor
exemplarelor de urs brun asupra
persoanelor şi bunurilor acestora, în
intravilanul localităţilor (M.O. nr. 783 din
13 august 2021)
● ORDIN nr. 1.252 din 9 august 2021
pentru aprobarea modelului şi
conţinutului formularului (089) "Declaraţie
pe propria răspundere pentru îndeplinirea
condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit.
Continuare în pag. a 8-a
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C.C.I. Maramureş - Busola dumneavoastră în afaceri !

Acte normative publicate în
Monitorul Oficial AUGUST-SEPTEMBRIE
Urmare din pag. a 7-a

e) pct. 2 şi/sau art. 331 alin. (2) lit. l) pct.
2 din Codul fiscal" (M.O. nr. 787 din 16
august 2021)
● ORDIN nr. 1.253 din 9 august 2021
pentru aprobarea modelului şi
conţinutului formularului (300) "Decont de
taxă pe valoarea adăugată" (M.O. nr. 791
din 17 august 2021)
● ORDONANŢĂ nr. 2 din 11 august
2021 privind depozitarea deşeurilor (M.O.
nr. 794 din 18 august 2021)
● HOTĂRÂRE nr. 895 din 19 august
2021 privind aprobarea desfiinţării
imobilului Ştrand municipal, situat în
municipiul Baia Mare, str. Câmpul
Tineretului nr. 1, judeţul Maramureş, în
vederea realizării obiectivului de investiţii
"Complex socio-cultural-sportiv şi de
agrement" pe acelaşi amplasament (M.O.
nr. 813 din 25 august 2021)
● ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90
din 19 august 2021 privind unele măsuri
din domeniul pensiilor publice (M.O. nr.
808 din 23 august 2021)
● HOTĂRÂRE nr. 850 din 11 august
2021 privind aprobarea unor modificări în
inventarul centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului aflate în

administrarea Ministerului Apărării
Naţionale şi trecerea unor părţi de imobile
aflate în administrarea Ministerului Apărării
Naţionale, constituite din construcţii şi
amenajări la terenuri, situate în judeţele
Satu Mare, Cluj, Maramureş, Braşov,
Giurgiu, Olt, Argeş, Constanţa, Sibiu,
Vrancea, Bihor şi municipiul Bucureşti, din
domeniul public în domeniul privat al
statului, în vederea scoaterii din funcţiune
şi casării acestora (M.O. nr. 826 din 30
august 2021)
● NORME din 3 septembrie 2021
privind procedura de control la unităţile
medicale şi/sau psihologice, agreate să
efectueze examinarea personalului cu
atribuţii în siguranţa transporturilor,
precum şi persoanele desemnate să
efectueze controlul (M.O. nr. 848 bis din
6 septembrie 2021)
● ORDIN nr. 4.301/C din 24 august
2021 privind actualizarea pentru anul
2021 a numărului posturilor de notar
public destinate persoanelor care au cel
puţin 6 ani vechime în funcţii de
specialitate juridică şi care vor promova
concursul de dobândire a calităţii de notar
public (M.O. nr. 851 din 7 septembrie
2021)
● ORDIN nr. 1.363 din 7 septembrie

2021 privind aprobarea Procedurii de
certificare şi monitorizare pentru
programele cu finanţare nerambursabilă
aflate în implementare la Ministerul
Economiei, Antreprenoriatului şi
Turismului prin intermediul agenţiilor
pentru IMM, atragere de investiţii şi
promovare a exportului, precum şi prin
intermediul instituţiilor de credit partenere,
necesar a fi aplicată
în contextul
pandemiei de COVID-19 (M.O. nr. 882
din 14 septembrie 2021)
● HOTĂRÂRE nr. 911 din 19 august
2021 pentru aprobarea listei terenurilor
agricole situate în extravilan pentru
proiectul de importanţă naţională în
domeniul gazelor naturale "Conductă de
transport gaze naturale pe direcţia
Sighetu Marmaţiei-Vişeu de SusBorşa" (M.O. nr. 886 din 15 septembrie
2021)
● ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.
101 din 15 septembrie 2021 pentru
modificarea art. 5 pct. IV^4 din Legea nr.
76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei
de muncă, precum şi pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat (M.O. nr. 890 din
16 septembrie 2021)
● ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.
104 din 22 septembrie 2021 privind
înfiinţarea Directoratului Naţional de
Securitate Cibernetică (M.O. nr. 918 din
24 septembrie 2021)

Înscrieri la finanţările de câte 800.000 – 1,5 milioane euro
pentru SRL, PFA, II care produc suc natural, ţuică, cidru, gem, vinuri din fructe
Perioada de depunere a cererilor de finanțare submăsura 4.2a din cadrul PNDR – investiții în procesarea sau
marketingul produselor din sectorul pomicol este 14 octombrie 2021, ora 09:00 – 14 ianuarie 2022, ora 16:00.
Bugetul total alocat pentru acest tip de proiect este de 20.471.752 euro.
Cu aceste fonduri vor putea fi efectuate o serie de cheltuieli eligibile, cum ar fi: Infrastructură internă și utilități,
precum și branșamente și racorduri necesare proiectelor, sisteme de supraveghere video pentru activitatea propusă
prin proiect; Achiziționarea de tehnologii (know‐how) și licențe pentru pregătirea implementării proiectului;
cheltuielile de consultanță - managementul proiectului; în cazul solicitantilor neplatitori de TVA, în temeiul legislației
naționale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA.
Pragul minim de selecție al proiectelor este de 10 puncte.
Detalii si alte informatii pe: https://www.afir.info/
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