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Webinarii organizate de CCI Maramureș în luna octombrie

Camera de Comerț și Industrie
Maramureș a organizat, în 14 octombrie
a.c., webinarul ”Noutăți legislative în
domeniul gestiunii deșeurilor”. Sesiunea
de informare a fost susținută de
comisarii de mediu / formatori cursuri
CCI Maramureș – Claudia Simion și
Marcela Mateaș. Au fost înregistrați 22
de
participanți:
reprezentanți
ai
operatorilor de salubritate din județul
Maramureș,
ai
companiilor
maramureșene și persoane fizice
interesate de ultimele noutăți legislative
în domeniul gestiunii deșeurilor. Timp de
patru ore, participanții au adresat
întrebări specialiștilor în domeniul
protecției mediului și s-au bucurat de o
bună interacțiune pe teme de interes și
actualitate pentru aceștia.
Au fost prezentate următoarele
noutăți legislative:
- ORDONANŢĂ nr. 1 din 11 august
2021 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 249/2015 privind
modalitatea de gestionare
a ambalajelor și a
deșeurilor de ambalaje;
- ORDONANŢĂ nr. 2 din
11 august 2021 privind
depozitarea deșeurilor;
- ORDONANŢĂ DE
URGENŢĂ nr. 92 din 19
august
2021
privind
regimul deșeurilor.

În 21 octombrie 2021 a avut loc
webinarul ”Noutăți legislative în
domeniul Relațiilor de Muncă și
Securității și Sănătății în Muncă”.
Sesiunea de informare a fost susținută
de Marcel Cânța și Costel Borca,
specialiști în aceste domenii. Au
participat online 14 persoane care
activează în mediul de afaceri
maramureșean. Timp de trei ore,
participanții au adresat întrebări și au
solicitat lămuriri în domeniul SSM, al
legislației privind P.F.A.,
în privința contractelor
individuale de muncă,
al
zilelor
libere
acordate
pentru
vaccinarea anti-Covid și
s-au bucurat de o bună
interacțiune pe teme
de interes și actualitate
pentru toți cei înscriși
la webinar.

Seria webinariilor a fost încheiată în 29
octombrie a.c. de drd. ec. Adrian Bența,
consultant fiscal și auditor financiar, care
a susținut online unul dintre cele mai
interactive seminarii de fiscalitate
organizate până în prezent de Camera de
Comerț și Industrie Maramureș.
A fost un eveniment dedicat atât
mediului de afaceri cât și tuturor
persoanelor interesate să afle ultimele
noutăți și abordări fiscale de la un
specialist cu o vastă experiență în

domeniul
taxelor
și impozitelor,
contabilitatea și fiscalitatea societății
comerciale. Adrian Bența este membru
al Camerei Consultanților Fiscali (2007),
auditor financiar, membru CAFR (2010) și
un bun colaborator al organizației
noastre, pe parte de seminarii de
informare.
La webinarul din 29 octombrie s-au
înscris 29 de companii din județ și din
alte regiuni ale țării.

Aniversări firme membre CCI Maramureş - în pag.2
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INTERVALCO SA
30 de ani de activitate

INTER FORESTA SRL
20 de ani de activitate
continuă!
Președintele Camerei de Comerț și Industrie
Maramureș, Florentin-Nicolae Tuș, a oferit în 8
octombrie 2021 o plachetă aniversară familiei
Halmi, în semn de apreciere pentru stabilitate și
continuitate în dezvoltarea INTER FORESTA SRL,
cu prilejul aniversării a 20 de ani de activitate ai
companiei membră CCI Maramureș!
La mulți ani şi realizări depline!

Compania INTERVALCO SA, membră CCI
Maramureș, a împlinit la sfârșitul lunii octombrie
30 de ani de activitate. Cu acest prilej,
președintele Camerei de Comerț și Industrie
Maramureș a înmânat domnului Martin Miron, un
profesionist în domeniul investițiilor financiare,
însemnul organizației camerale.
Florentin-Nicolae Tuș a adresat felicitări întregii
echipe INTERVALCO SA
și
a
apreciat
profesionalismul și forța domnului Martin Miron,
care au condus în cele trei decenii de activitate la
prosperitatea INTERVALCO SA.
La mulți ani, INTERVALCO SA!

CCI Maramureş, la lansarea proiectului AJOFM
„PREGĂTIT PENTRU VIITOR”
Agenţia
Judeţeana
penţru
Ocuparea
Forţei de Munca
Maramureş implemenţeaza, în
caliţaţe de parţener, ţimp de 24
luni, reşpecţiv
din 02.09.2021
pana în
01.09.2023 proiecţul
„PREGATIT PENTRU VIITOR”,
conţracţ POCU/909/2/4/150110,
finanţaţ
din
Fondul
Social
European
prin
Programul
Operaţional Capiţal Uman 20142020, Axa prioriţara 1 –
îmbunaţaţirea şiţuaţiei ţinerilor din

caţegoria
NEETş.
Obiecţivul
general al proiecţului conşţa în
creşţerea şanşelor de ocupare şi
îmbunaţaţirea şiţuaţiei penţru
1.051 ţineri şomeri cu varşţa înţre
16 - 29 ani ( din care 250 din
mediul rural şi 110 de eţnie roma)
înregişţraţi la SPO, cu rezidenţa în
judeţele Maramureş şi Iaşi, prin
implemenţarea
de
şervicii
inţegraţe şi flexibile de ocupare pe
piaţa forţei de munca, demerş
concreţizaţ prin obţinerea unor

cerţificaţe de calificare de caţre cel
puţin 780 de ţineri NEEţş,
angajarea a minimum 455 de ţineri,
precum şi înfiinţarea a 36 de noi
afaceri.
Camera de Comerţ şi Induşţrie
Maramureş a foşţ reprezenţaţa la
lanşarea proiecţului de Taţiana
Saşu, direcţor Direcţia Pregaţire
Profeşionala. Evenimenţul a avuţ
loc în 1 ocţombrie a.c. la Cenţrul de
Inşţruire şi Markeţing ”Gheorghe
Marcaş” al CCI Maramureş.
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OPORTUNITĂŢI DE DEZVOLTARE A ABILITĂŢILOR DE ANTREPRENORIAT
CCI Maramureș încurajează dezvoltarea Proiectul EDISON
- cluburi de antreprenoriat și tehnologie -

15 tineri maramureșeni, elevi de
liceu, au pus recent bazele Clubului
de Antreprenoriat și Tehnologie
Edison. Prin dorința lor de implicare
și dezvoltare a abilităților de
antreprenoriat încă de pe băncile
școlii, aceștia vor promova conceptul
Edison în județul Maramureș,
sprijiniți de instituții, organizații și
unități de învățământ din județul
nostru care au semnat un acord de
parteneriat cu Fundația Grupului
Educativa.
Proiectul Edison – Cluburi de
Antreprenoriat și Tehnologie a fost
prezentat, în luna august, la Camera
de Comerț și Industrie Maramureș de
co-fondatorul proiectului - prof. dr.
Tudorel Popescu. Au participat la
discuții
oficiali
ai
Instituției
Prefectului
Maramureş,
ai
Inspectoratului Școlar Judetean, ai
Colegiului
Național
“Gheorghe
Șincai” și ai Cluburilor Rotary,
Rotaract și Interact din Baia Mare. În
urma discuțiilor aplicate, cei prezenți
au agreat încheierea unui acord de
parteneriat cu Fundația Grupului
Educativa. S-a alăturat ulterior și
Universitatea Tehnică din Cluj,
Centrul Universitar Nord din Baia
Mare care va susține proiectul Edison
în mediul universitar.
În 27 septembrie a.c., acordul de
parteneriat multiplu a fost semnat la
nivelul regiunii Maramureș în vederea
derulării cu succes a proiectului
Edison – Cluburi de Antreprenoriat și
Tehnologie, a deschiderii de cluburi
Edison – de Antreprenoriat și
Tehnologie în Colegiile / Liceele din
județ (Edison – concept / proprietate
intelectuală a Fundației Grupului
Educativa), a prezentărilor de
informare despre proiect și a
asigurării
susținerii
materiale,

financiare și logistice
în vederea participării
active a elevilor de
liceu
din
regiune
(beneficiari direcți ai
proiectului)
pe
parcursul anului școlar
2021-2022
și
în
continuarea
parteneriatului (20212024), pe parcursul
derulării proiectului și
acestui acord de parteneriat.
În cadrul acestui proiect, Camera de
Comerț și Industrie Maramureș va
oferi informații despre Edison
membrilor CCI Maramureș și
comunității de afaceri din județ în
vederea bunei implementări a
proiectului Edison și a realizării de
parteneriate de susținere a Edison de
către companiile locale și regionale,
membre ale comunității de afaceri
maramureșene.
De
asemenea,
organizația va încuraja în mediul de
afaceri local, regional și naţional,
dezvoltarea de internshipuri ale
elevilor în cadrul companiilor.

Despre EDISON
Edison este un proiect educaţional
naţional
care
își
propune
implementarea unor soluții și abordări
pedagogice inovative, tehnologice și
sociale care să permită dezvoltarea de
abilități pentru viitor. Fundația
Grupului Educativa își dorește, prin
acest proiect, să ajute tinerii liceeni,
organizațiile și comunitățile să își
atingă potențialul creativ, economic și
de adaptare la noua piață a muncii,
prin
intermediul
educației
antreprenoriale și a celor mai noi
inovații
tehnologice.
Principiile
Edison sunt: Inspirație, Learning
process,
Do
it
Yourself, Reflecție
și conceptualizare și
Tribe.
Misiunea
tuturor partenerilor
implicați în acest
proiect este de a
ajuta tinerii liceeni,
organizațiile
și
comunitățile să își
atingă
potențialul
creativ
prin

intermediul educației antreprenoriale
și a celor mai noi inovații
tehnologice. Cluburile Edison oferă,
printre altele, o comunitate digitală
(națională și regională), respectiv
cluburi în fiecare oraș, asociate
liceelor de top și universităților.
În anul 2019 a apărut ideea unor
cluburi
antreprenorial-tehnologice
pentru liceeni, ca răspuns la
inadecvarea educației actuale la viteza
cu care se dezvoltă mediul de învățare
și de carieră, iar obiectivul pentru
2023 constă în 50 de cluburi Edison și
3000 de Membri Edison. În prezent,
sunt funcționale 30 de grupuri locale.
Intenția Fundației și a partenerilor de
proiect este de a dezvolta rapid o bază
materială a cluburilor Edison din
licee, ce va permite accesul
membrilor
la
echipamente
și
tehnologii fără de care învățarea
rapidă în anumite domenii este foarte
dificilă sau imposibilă. Unul dintre
principiile factorilor implicați în
proiect este cea al rezultatelor reale:
scopul final este acela de a crește
viitori profesioniști cu o înțelegere
fundamental și aplicată a trendurilor
și influenței tehnologiei; în același
timp, aceștia consideră că abilitățile
antreprenoriale sunt esențiale la orice
nivel al unei organizații, contribuind
la dezvoltarea unei viziuni de
ansamblu a oricărui proiect în care
vor fi implicați.
Educativa este un grup de
întreprinderi sociale cu 15 ani de
experiență în spațiul de educație din
România.
Social
Innovations
Solutions, unul dintre partenerii
principali, oferă, spre exemplu,
consultanță în impact social și
inovație pentru ONG-uri și corporații,
programe educaţional antreprenoriale
pentru tineri.

4

HERMES CONTACT

CCI Maramureş, partener al campaniei
Ziua Internaţională a Deşeurilor Electrice 2021
Camera de Comerț și Industrie Maramureș a semnat, la
începutul lunii octombrie, un protocol de colaborare cu
Societatea TGP – The Green Project SRL pentru a marca
Ziua Internațională a DEEE. Obiectul protocolului a
constat în colaborarea celor două organizații pentru
promovarea și colectarea selectivă a deșeurilor de
echipamente electrice, electronice și electrocasnice
(DEEE).
Municipiul BAIA MARE a sărbătorit Ziua Internațională a
Deșeurilor Electrice și în 2021 împreună cu TGP – The
Green Project, Organizația Colectivă Eco Positive și
partenerii locali: Garda de
Mediu Maramureș, Agenția
pentru
Protecția
Mediului
Maramureș și Camera de
Comerț și Industrie Maramureș.
Perioada pandemiei a avut
un
efect
semnificativ
în
schimbarea obiceiurilor noastre
de consum a produselor
electronice și a soluțiilor
digitale, căci ne-am bazat cu
toții pe acestea ca să fim
conectați cu familia, cu colegii
sau ca să ne păstrăm o ”viață
socială”. Aceste schimbări nu
au produs doar o creștere a
utilizării tehnologiei în casele
noastre, ci și achiziția acestor
produse în cantități mult mai
mari. Conform unui studiu al
Parlamentului
European,
cererea
de
computere
personale și tablete în țările
Uniunii Europene a crescut cu
4.6% de la an la an. În acest
context este foarte important să
știm ce opțiuni avem, noi
consumatorii, pentru a ne
debarasa
corect
de
echipamentele
vechi
sau
stricate. În acest context, în

”Brussels Briefing”
La invitația Municipiului Baia Mare,
Camera de Comerț și Industrie
Maramureș a luat parte, în 12
octombrie a.c., la evenimentul "Brussels
Briefing", care s-a desfășurat în cadrul
Săptămânii Europene a Regiunilor și
Orașelor, eveniment organizat de
Municipiul Baia Mare în cadrul
proiectului „Social impact bond
development for improved public
service
delivery
–
Dezvoltarea
obligațiunilor de impact social pentru
îmbunătățirea
furnizării
serviciilor
publice (SIBdev)”.

Baia Mare și localitățile Blidari, Firiza, Valea Neagră și Valea
Borcutului s-a desfășurat tradiționala campanie de colectare
a deșeurilor electrice, în perioada 01 octombrie – 01
noiembrie 2021.
Alte obiective ale protocolului încheiat cu societatea TGP –
The Green Project SRL: educarea, informarea și
conștientizarea populației în domeniul colectării selective a
DEEE, conform legii, prin proiecte desfășurate în parteneriat;
organizarea și promovarea campaniilor de colectare
periodice în localitățile județului Maramures și promovarea în
rândul cetățenilor a serviciului permanent de colectare
gratuită de la domiciliu / sediu
persoane juridice.
Ziua Internațională a Deșeurilor
Electrice este inițiativa WEEE
Forum,
o
asociație
internațională
non-profit
a
organizațiilor
colective
ale
producătorilor de echipamente
electrice
și
electronice.
Evenimentul
reprezintă
o
ocazie excelentă pentru a
atrage atenția consumatorilor
asupra importanței colectării
selective a aparatelor uzate, cu
scopul de a spori reutilizarea,
recuperarea și reciclarea lor.
Ai grijă de mediu și de
orașul tău! Vizitează http://
thegreenproject.ro/comanda
sau sună gratuit la TelVerde
0800 444 800 sau 0756 036
205 sau 0720 811 640 pentru
mai multe detalii despre
colectarea
și
reciclarea
deșeurilor
electrice
și
electronice. Alege să respecți
întreaga comunitate din care
faci parte, legea și, mai ales,
mediul
înconjurător
–
colectează
responsabil
deșeurile electrice!
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Prezentarea aplicaţiei iLEU

individual, caţ şi la nivel organizaţional. Bazaţ pe
ţehnologii blockchain, iLEU reprezinţa un şişţem de
iLEU eşţe raşpunşul municipiului Baia Mare penţru recompenşe penţru acţiuni ecologice şi o unealţa
a şţimula o şchimbare comporţamenţala caţre penţru şţimularea anţreprenoriaţului ecologic. La
conşţienţizarea aşupra problemelor mediului şi prezenţarea aplicaţiei din daţa de 28 ocţombrie a.c. a
aţenuarea şchimbarilor climaţice aţaţ la nivel foşţ inviţaţa şi Camera de Comerţ şi Induşţrie
Maramureş. Sişţemul iLEU Baia Mare eşţe rezulţaţul
cooperarii dinţre Municipiul Baia Mare, Urbaşofia
SRL, Indeco Sofţ SRL, Zona Meţropoliţana Baia Mare
şi parţenerii lor, în cadrul proiecţului SPIRE finanţaţ
prin programul Acţiuni Urbane Inovaţive. Sişţemul
de recompenşe iLEU Baia Mare eşţe un şişţem local,
ce poaţe fi uţilizaţ excluşiv pe ţeriţoriul Municipiului
Baia Mare şi a Zonei Meţropoliţane Baia Mare, de
caţre perşoane fizice, juridice şi organizaţii nonguvernamenţale. Lişţa enţiţaţilor juridice parţenere
eşţe dişponibila pe şiţe-ul www.şpire.ciţy în
şecţiunea iLEU.

OFERTA de CURSURI a CCI MARAMUREŞ
AGENT DEZINFECTIE,
DERATIZARE, DEZINSECTIE

INSPECTOR ÎN DOMENIUL
SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

ARHIVAR

MANAGER RESURSE UMANE

AUDITOR INTERN ISO 9001; 14001;
45001; 50001; 22301 și altele la
cerere

NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ

CADRU TEHNIC ÎN DOMENIUL
PREVENIRII ȘI STINGERII
INCENDIILOR

Pregătire teoretică în vederea
autorizării/reautorizării
ELECTRICIENILOR (gradul I, II şi III)

CONTABIL

RESPONSABIL CU PROTECȚIA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE

RESPONSABIL DE MEDIU

INSPECTOR / REFERENT RESURSE
UMANE

SUDOR

Pentru detalii şi înscrieri:
CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ
tel. 0739-675279, 0770-842678, 0262-221510, e-mail: cursuri@ccimm.ro
web: www.ccimm.ro, www.ccimm.ro/cursuri/,
fb.me/ccimm.ro
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

În urma solicitării mai multor persoane doritoare, în
perioada 13 septembrie – 13 octombrie 2021, a fost
desfășurat cursul online Cadru tehnic cu atribuții în domeniul
prevenirii și stingerii incendiilor – PSI (cod COR: 541902),
pentru un grup de 10 persoane, din cadrul mai multor instituții
publice și private.
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 14 octombrie
2021.

Camera de Comerț și Industrie Maramureș a organizat, o
nouă serie de curs, pentru ocupația “AGENT DEZINFECŢIE,
DERATIZARE, DEZINSECŢIE “, în perioada 20 septembrie – 11
octombrie 2021. În contextul pandemiei, acest curs a fost
extrem de solicitat și căutat de doritori din întreaga țară.
Cursul a fost organizat online, de luni până joi, și a fost
susținut de specialiști în domeniu, din cadrul DSVSA Maramureș. Partea practică s-a
desfășurat la sediul CCIMM în
colaborare cu o firmă specializată
în domeniu. Cursanții au susținut
examenul final în 12.10.2021, dată
la care au avut de pregătit și o
lucrare practică în domeniu.
Printre competențele obținute în
urma absolvirii acestui program de

În perioada 22 septembrie – 08 octombrie 2021 Camera de
Comerț și Industrie Maramureș, împreună cu specialiști cu o
vastă experiență în domeniul resurselor umane, a organizat o
nouă serie de curs online „Inspector/Referent Resurse Umane”.
Cursul este dedicat atât persoanelor care sunt deja angajate
și doresc să se specializeze, cât și persoanelor care sunt în
căutarea unui loc de muncă, existând oportunități noi de
angajare și specializare prin cursurile autorizate, organizate de
instituția camerală, pentru persoane din orice colț al țării.
Examenul final a fost organizat tot în sistem online, în data
de 12 octombrie 2021.
În urma absolvirii acestui curs, cele 10 persoane 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.
formare
profesională
sunt:
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. În urma
parcurgerii acestui curs, doritorii pot opta pentru autorizarea
firmei pentru a desfășura activități de dezinfecție, deratizare,
dezinsecție.
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Acte normative publicate în
Monitorul Oficial OCTOMBRIE
● ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.
117 din 4 octombrie 2021 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.
53/2003 - Codul muncii (M.O. nr. 951
din 5 octombrie 2021)
● ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.
119 din 4 octombrie 2021 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.
171/2010 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor silvice (M.O.
nr. 952 din 5 octombrie 2021)
● ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.
120 din 4 octombrie 2021 privind
administrarea, funcţionarea şi
implementarea sistemului naţional
privind factura electronică RO e-Factura
şi factura electronică în România,
precum şi pentru completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000
privind omologarea, eliberarea cărţii de
identitate a vehiculului şi certificarea
autenticităţii vehiculelor rutiere în
vederea introducerii pe piaţă, punerii la
dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau
înregistrării în România, precum şi
supravegherea pieţei pentru acestea
(M.O. nr. 960 din 7 octombrie 2021)
● LEGE nr. 236 din 4 octombrie
2021 privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 98/2020 pentru
prorogarea intrării în vigoare a unor
prevederi din Legea nr. 75/2020 privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 42/2020 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017
privind Programul de susţinere a
întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM
INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru
aprobarea Schemei de ajutor de stat
pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în
contextul crizei economice generate de
pandemia COVID-19 (M.O. nr. 947 din 5
octombrie 2021)
● LEGE nr. 235 din 4 octombrie
2021 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 154/2020
privind instituirea unor măsuri pentru
sprijinul tinerilor fermieri (M.O. nr. 947
din 5 octombrie 2021)
● HOTĂRÂRE nr. 1.090 din 6
octombrie 2021 privind prelungirea
stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 10 octombrie 2021,
precum şi stabilirea măsurilor care se
aplică pe durata acesteia
pentru
prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19 (M.O. nr. 962
din 7 octombrie 2021)
● LEGE nr. 241 din 8 octombrie 2021
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 15/2019 pentru reglementarea unor
măsuri fiscal bugetare (M.O. nr. 965 din
8 octombrie 2021)
● LEGE nr. 244 din 8 octombrie
2021 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă (M.O. nr. 965
din 8 octombrie 2021)
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● ORDIN nr. 263 din 7 octombrie
2021 pentru modificarea şi completarea
anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale nr. 1.731/2015 privind
instituirea schemei de ajutor de minimis
"Sprijin acordat microîntreprinderilor şi
întreprinderilor mici din spaţiul rural
pentru înfiinţarea şi dezvoltarea
activităţilor economice neagricole" (M.O.
nr. 968 din 11 octombrie 2021)
● HOTĂRÂRE nr. 70 din 13
octombrie 2021 privind adoptarea
opiniei referitoare la Comunicarea
Comisiei către Parlamentul European,
Consiliu, Comitetul Economic şi Social
European şi Comitetul Regiunilor privind
o nouă abordare pentru o economie
albastră durabilă în UE - Transformarea
economiei albastre a UE pentru un viitor
durabil - COM (2021)240 (M.O. nr. 983
din 14 octombrie 2021)
● LEGE nr. 246 din 11 octombrie
2021 privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 35/2021 pentru
modificarea Legii nr. 200/2006 privind
constituirea şi utilizarea Fondului de
garantare pentru plata creanţelor
salariale (M.O. nr. 969 din 11
octombrie 2021)
● ORDIN nr. 1.773 din 7 octombrie
2021 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi
2 la Regulamentul privind organizarea,
funcţionarea şi componenţa Comisiei de
atestare a operatorilor economici pentru
activitatea de exploatare forestieră,
precum şi criteriile de atestare pentru
activitatea de exploatare forestieră,
aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi
pădurilor nr. 1.106/2018. (M.O. nr. 983
din 14 octombrie 2021)

OPORTUNITATE DE AFACERI
Din Ucraina, se solicită cherestea de stejar, cca 300 mc lunar.
Pentru detalii, persoană de contact Ion Bokoch, e-mail: bokochivan@gmail.com, Tel. +380509869359.
Cei interesaţi se pot adresa în limba română.
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C.C.I. Maramureş - Busola dumneavoastră în afaceri !

Microgranturi pentru PFA, II, SRL şi noua perioadă de înscriere
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului informează că din 18 octombrie va începe etapa de
preînscriere pentru Măsura 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul
schemei de ajutor de stat instituite prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele
măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, cu completările și modificările
ulterioare, pe platforma de granturi IMM.
Relansarea Măsurii 1 va avea loc pe data de 25 octombrie 2021, începând cu ora 10.00, timp de 30 zile
calendaristice de la demararea înscrierii, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de
prelungire a termenului până la epuizarea bugetului. Bugetul rămas de la sesiunea din anul 2020 este de 65 de
milioane de euro, la Măsura 1.
Astfel, vor putea obține microgranturi de câte 2.000 euro:
a) întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu
contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;
b) PFA/Întreprinderi individuale/Întreprinderi familiale, alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art.
3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară
profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege și ONG-uri cu activitate economică în unul din
domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1 la OUG nr. 130/2020.
c) PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul
pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca
urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 82/2020. Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru
neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unei adeverințe-formular și încărcarea acesteia în
aplicația de înscriere, emisă de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/direcția de sănătate publică
județeană, după caz.
Detalii şi alte informaţii pe: https://www.afir.info/

Fonduri UE pentru afaceri neagricole la sate
La Submăsura 6.2 - „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” (finanțări de max.
70.000 EUR), depunerea cererilor de finanțare se va face pe site-ul AFIR, în perioada 29 octombrie 2021, ora
09:00 - 31 ianuarie 2022, ora 16:00. Fondurile totale disponibile pentru sM 6.2 sunt de 50.000.000 Euro. La
Submăsura 6.4 - „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” (finanțări de maximum 200.000
euro) depunerea cererilor de finanțare se va face pe site-ul AFIR, în perioada 2 noiembrie 2021, ora 09:00 - 1
februarie 2022, ora 16:00. Fondurile totale disponibile pentru sM 6.4 sunt de 100.000.000 Euro.
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin submăsurile 6.2 și 6.4 PNDR vor fi:
•Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi
neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
•Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe
care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o
vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii
acesteia (start-ups).
Printre domeniile finanțate se numără: Activități de producție precum fabricarea produselor textile,
îmbrăcăminte, articole de marochinărie, activități de prelucrare a produselor lemnoase, fabricarea de produse
electrice; Activități meșteșugărești, precum olărit, brodat, prelucrarea manuală a lemnului, pielii, ș.a.; Activități
turistice, precum parcuri pentru rulote, bungalow-uri; Activități de servicii, precum servicii sociale, medicale,
juridice, contabilitate.
Detalii şi alte informaţii pe: https://www.afir.info/
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