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Municipiul Baia Mare își propune atestarea ca 
Stațiune Turistică de Interes Național a arealului 
colinar, zonă de patrimoniu natural și a Centrului Istoric 
al Municipiului Baia Mare, urmând politica sa teritorială 
orientată către dezvoltare durabilă. La invitația 
Municipiului Baia Mare, Camera de Comerț și Industrie 

Cum arata  cifrele economice ale 
judet ului Maramureș  î n primul an 
de pandemie? Care șunt indicatorii 
ce defineșc profilul economic al 
judet ului Maramureș  î ntr-un an cu 
activitate economica  bulverșata  de 
criza cauzata  de coronaviruș? 
Maramureș enii au avut prilejul de 
a afla toate acește informat ii de la 
preș edintele CCI Maramureș , 

Despre economia județului Maramureș în primul an de pandemie 

Florentin-Nicolae Tuș , î n 7 
decembrie a.c., î n cadrul emișiunii 
TV ”Cu ca rt ile pe fat a ”, moderata  de 
dna. Mica Svab, la TL+ Maramureș .  
Emișiunea poate fi urma rita  ș i pe 

pagina oficiala  a Camerei de 
Comert  ș i Induștrie Maramureș , 
Sect iunea Nouta t i – Aparit ii media, 
reșpectiv pe pagina de Facebook a 
organizat iei.  

Dezbatere publică online a Strategiei pentru Dezvoltarea 
Turistică a Maramureșului  

Maramureș a participat în 3 decembrie 2021 la 
dezbaterea publică online a Strategiei pentru 
dezvoltarea și promovarea turismului în Municipiul Baia 
Mare, în format de videoconferință.  

Documentația poate fi consultată pe site-ul Primăriei 
Municipiului Baia Mare. 

https://www.facebook.com/TLplusMM/?__cft__%5b0%5d=AZV6DvAAMqLaGa_gKbW3SWhcs4IXpCpUggS-XdZqYFlQIhrWQ5QnL3Gyoa9YBLxd_5dnCtnFvacitmD1oxvrZaPHLHjHW89ugDgltsiEvYqZ_d3iyWXNBxDLbqeflvMeDKMlYFaXGdN0T8_YG38_YUOG7glzbt1YNl28jWlmsz_PcA&__tn__=kK-R
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM  

Pentru OFERTA COMPLETĂ DE CURSURI organizate de CCI  Maramureș, 

detalii și date de contact, accesați www.ccimm.ro/cursuri  

Seminar: Intrarea unei companii româneşti pe piaþa S.U.A.  
Camera de Comerț și Industrie Maramureș a organizat 

în data de 17 decembrie a.c, ora 11:00, un seminar online 
gratuit pe platforma ZOOM, 
susținut în limba engleză de 
Aldous Mina, MBA, consultant 
internațional, expert în 
accesarea pieței SUA și în 
dezvoltare economică, pentru 
a discuta despre oportunitățile 
pe care le oferă piața  
americană pentru companii - 
furnizori de bunuri și servicii - 
într-o țară care nu duce lipsă 
de finanțare. În prezent, există 

o penurie de aprovizionare în sectorul serviciilor și al 
producției, pentru care piața caută o rezolvare. Criza 

pandemică a creat o cerere 
mare de bunuri și servicii pe 
piața Statelor Unite. Au 
participat două companii 
maramureșene, premiate la 
Topul Firmelor Maramureșene 
2021, iar cu una dintre 
acestea, reprezentantă a 
Maramureșului istoric, s-au 
consolidat relațiile în vederea 
intensificării colaborării pe 
viitor.  

https://www.ccimm.ro/cursuri/
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După aproape doi ani în care activitatea fiecăruia dintre noi a fost complet bulversată de 

pandemia de COVID-19, ne face plăcere să vă relansăm invitația de a fi alături de Camera 

de Comerț și Industrie Maramureș și de a promova oferta Dumneavoastră de produse și 

servicii dedicate viitorilor miri în cadrul expoziției NUNTA DE LA A LA Z, eveniment care 

susține această industrie de aproape 15 ani. Expo „Nunta de la A la Z” este cel mai îndrăgit 

eveniment de profil din județul Maramureș. Cu o tradiție de 15 ani, târgul de nuntă a devenit 

un reper al celor care doresc să se căsătorească. 

 

La expo Nunta de la A la Z găsiți: rochii de mirese, accesorii, servicii de sonorizare / 

fotografie, aranjamente florale, verighete, oferte ale agențiilor de turism etc. 

 

În cadrul centrului comercial vor fi respectate toate măsurile și regulile impuse de lege la 

acea dată în scopul prevenirii contaminării publicului larg cu noul coronavirus SARS-CoV-2. 

 

Pentru detalii: persoană de contact Oana Dulf, tel. 0733-674898, e-mail: expo@ccimm.ro 

Pentru noutăți legate de eveniment accesați paginile https://www.ccimm.ro/evenimente/

nunta-de-la-a-la-z-3/ și https://www.facebook.com/ExponuntaAZ.  

 

Vă așteptăm în perioada 11-14 februarie a.c. la Baia Mare Value Centre, bd. București 

nr.53. 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș și  

Baia Mare Value Centre vă invită la  

EXPO NUNTA DE LA A LA Z, ce se va 

desfășura în galeria centrului comercial 

mailto:expo@ccimm.ro
https://www.ccimm.ro/evenimente/nunta-de-la-a-la-z-3/
https://www.ccimm.ro/evenimente/nunta-de-la-a-la-z-3/
https://www.facebook.com/ExponuntaAZ
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C.C.I. Maramureş - Busola dumneavoastră în afaceri ! 
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♦ LEGE nr. 281 din 2 decembrie 2021 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 15/2021 privind reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare (M.O. nr. 1149 din 
02 decembrie 2021) 

♦ LEGE nr. 282 din 2 decembrie 2021 

pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 203/2018 privind măsuri de 
eficientizare a achitării amenzilor 
contravenţionale (M.O. nr. 1149 din 02 
decembrie 2021) 

♦ LEGE nr. 277 din 26 noiembrie 

2021 pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 122/2020 privind 
unele măsuri pentru asigurarea 

eficientizării procesului decizional al 
fondurilor externe nerambursabile 

destinate dezvoltării regionale în România 
(M.O. nr. 1148 din 02 decembrie 2021) 

♦ LEGE nr. 280 din 26 noiembrie 

2021 privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 138/2020 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind 
aprobarea Programului de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM 
LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI 
UTILAJE" (M.O. nr. 1148 din 02 
decembrie 2021) 

♦ HOTĂRÂRE nr. 1.240 din 3 

decembrie 2021 privind acordarea unor 
ajutoare de urgenţă (M.O. nr. 1153 din 03 
decembrie 2021)  

♦ DECIZIA nr. 446 din 24 iunie 2021 

r e f e r i t o a r e  l a  e x c e p ţ i a  d e 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 

272 alin. (1) lit. b) din Legea societăţilor 
nr. 31/1990 (M.O. nr. 1162 din 07 
decembrie 2021) 

♦ HOTĂRÂRE nr. 112 din 7 

decembrie 2021 privind propunerea 

prelungirii stării de alertă şi a măsurilor 
necesar a fi aplicate pe durata acesteia 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19 (M.O. nr. 1 din 
07 decembrie 2021) 

♦ DECIZIA nr. 562 din 16 septembrie 

2021 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 
alin. (1) şi (1^2) din Legea nr. 1/2000 
pentru reconstituirea dreptului de 

proprietate asupra terenurilor agricole şi 
celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 

18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 (M.O. 
nr. 1164 din 08 decembrie 2021) 

♦ DECIZIA nr. 602 din 30 septembrie 

2021 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 

alin. (1) lit. g) şi ale art. 169 din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice  (M.O. 
nr. 1165 din 08 decembrie 2021) 

♦ DECIZIA nr. 541 din 14 septembrie 

2021 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 
alin. (4) din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei şi ale art. 1.003 din 

Codul civil din 1864 (M.O. nr. 1167 din 09 
decembrie 2021) 

♦ LEGE nr. 290 din 9 decembrie 2021 

pentru ratificarea Protocolului, adoptat la 
Strasbourg la 10 octombrie 2018, semnat 

de România la 26 iunie 2020, de 
amendare a Convenţiei pentru protejarea 

persoanelor faţă de prelucrarea 
automatizată a datelor cu caracter 
personal, adoptată la Strasbourg la 28 

ianuarie 1981 (M.O. nr. 1171 din 10 
decembrie 2021) 

♦ ORDIN nr. 1.943 din 22 decembrie 

2021 privind aprobarea schemei de ajutor 
de stat pentru acordarea unui sprijin 

financiar operatorilor economici care 
administrează aeroporturile care în anul 
2019 au înregistrat un trafic de pasageri 

mai mare de 200.000 de pasageri şi mai 
mic de 3 milioane pasageri, pentru 

depăşirea dificultăţilor financiare cu care 

se confruntă, cauzate de criza generată 
de pandemia de COVID-19 (M.O. nr. 
1220 din 23 decembrie 2021) 

♦ ORDIN nr. 1.481 din 23 decembrie 

2021 pentru modificarea Schemei de 
ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în 
vederea depăşirii crizei economice 

generate de pandemia de COVID-19 - 
investiţii productive, aprobată prin Ordinul 
ministrului investiţiilor şi proiectelor 

europene, interimar, nr. 1.290/2021 (M.O. 
nr. 1226 din 24 decembrie 2021) 

♦ ORDIN nr. 1.487 din 23 decembrie 

2021 pentru aprobarea Schemei de ajutor 
de minimis "Ajutor de minimis pentru 

sprijinirea start-up-urilor şi spinoff-urilor 
inovatoare" în cadrul acţiunii 1.2.1 

"Stimularea cererii întreprinderilor pentru 
inovare prin proiecte de CDI derulate de 
întreprinderi individual sau în parteneriat 

cu institutele de CD şi universităţi, în 
scopul inovării de procese şi de produse 
în sectoarele economice care prezintă 

potenţial de creştere", axa prioritară nr. 1 
"Cercetare, dezvoltare tehnologică şi 

inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii 
economice şi dezvoltării afacerilor" din 
cadrul Programulu i  operaţ ional 

Competitivitate 2014-2020 (M.O. nr. 1232 
din 28 decembrie 2021) 

♦ LEGE nr. 315 din 28 decembrie 

2021 privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi 

combaterea spălării banilor şi finanţării 
terorismului, precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative (M.O. 
nr. 1240 din 29 decembrie 2021) 

♦ DECIZIA nr. 663 din 19 octombrie 

2021 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 57 
alin. (2) şi (3) din Legea nr. 85/2014 

privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă (M.O. nr. 
1254 din 30 decembrie 2021) 
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