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ATENA-LUX SRL, 30 de ani de activitate 

Conferința CELE MAI BUNE PRACTICI ANTICORUPȚIE 

DIN S.U.A. - EDUCAȚIE ȘI PREVENIRE 
La invitația Camerei de 

Comerț și Industrie a 

României, Camera de 

Comer ț  ș i  I ndus t r ie 

Maramureș a participat 

on l ine  la  confe r in ța 

organizată de CCIR în 

cooperare cu Secț ia 

Comercială a Ambasadei 

S.U.A. la București, cu 

tema CELE MAI BUNE 

PRACTICI ANTICORUPȚIE DIN 

S.U.A. – EDUCAȚIE ȘI PREVENIRE. 

Acțiunea a avut loc pe 11 ianuarie, în 

format hibrid – fizic și online, la sediul 

CCIR Business Center, Amfiteatrul 

Alexandru Ioan Cuza.  

Evenimentul, ce a abordat subiectul 

corupției la nivelul mediului de afaceri 

ș i  mi j loacele de combatere a 

practicilor neconforme în companiile 

românești a avut drept 

invitați importanți oficiali 

din SUA, din conducerea 

A m b a s a d e i  S UA  l a 

București, președinți ai 

Camerelor de Comerț și 

Industrie Județene și 

oameni de afaceri (validați 

în prealabil de către partea 

americană). Discuțiile s-au 

concentrat pe importanța 

educației și a prevenirii, plecând de la 

modelele de succes de peste ocean, 

oferite de Biroul Federal de Investigații 

– FBI pentru România și Moldova, din 

cadrul Ambasadei SUA.  

Membră a Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș, compania ATENA-LUX SRL 
activează în domeniul comerțului cu materiale și 

produse pentru finisaj interior/exterior, 
câștigând de-a lungul celor trei decenii de 
activitate o experiență bogată în domeniu. În 
prezent, oferă o gamă variată de gresie/faianță, 
obiecte sanitare, căzi de baie, cabine de duș, 

mobilier și accesorii pentru baie. 

În semn de recunoștință pentru cei 30 de ani 
de activitate ai companiei ATENA-LUX SRL, 
președintele Camerei de Comerț și Industrie 

Maramureș, Florentin-Nicolae Tuș, a înmânat 
doamnei manager Elvira-Rodica Armaș o diplomă 
de excelență pentru stabilitate și continuitate în 
dezvoltarea afacerii.  

La mulți ani, Atena Lux!  
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Workshop pe teme de nediscriminare şi egalitate de şanse  

Aproximativ 40 de tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani care nu au un job, nu urmează o formă de 

școlarizare sau de pregătire profesională dar și alte 

categorii de maramureșeni au participat în 7 ianuarie 

a.c. la Primăria Rozavlea (str. Principală nr.348) la 

workshop-ul pe teme de nediscriminare și egalitate de 

șanse organizat de Agenția Județeană pentru 

Ocuparea Forței de Muncă Maramureș. Evenimentul 

a fost organizat în cadrul Proiectului ”Pregătit pentru 

viitor”. Întâlnirea s-a desfășurat de la ora 13:00 cu 

respectarea măsurilor igienico-sanitare și de 

distanțare impuse din cauza pandemiei de 

coronavirus. La organizarea work-shopului au luat 

parte și trei reprezentanți ai Camerei de Comerț și 

Industrie Maramureș.  

Municipiul Baia Mare a invitat Camera de Comerț și 

Industrie Maramureș să participe la dezbaterea 

Municipiul Baia Mare  

- Dezbatere publică pe teme de strategii - 

A fost moment de sărbătoare, 
luna trecută, pentru Universitatea 
de Vest ”Vasile Goldiș” Arad. Sub 
deviza „peste trei decenii de 
excelență academică” s-a 

Diplomă la Secțiunea ”Parteneriat antreprenorial de succes” 

desfășurat Gala Premiilor 
Academice 2021. În cadrul 
festivităților s-au acordat și 
diplome speciale pentru 9 
secțiuni.  
     Diploma la Secțiunea 
”Parteneriat antreprenorial 
de succes” a fost acordată 
președintelui Camerei de 
Comerț și Industrie 
Maramureș, Florentin-
Nicolae Tuș, în semn de 

recunoștință pentru parteneriatul 
de succes dezvoltat între 
organizația camerală și 
Universitatea de Vest „Vasile 
Goldiș”. Diploma i-a fost înmânată 

de prof. univ. dr. Ioan-Liviu Tăut, 
directorul Filialei Baia Mare.  

publică a următoarelor documente: Planul Strategic 

Instituțional la nivelul Municipiului Baia Mare, 

respectiv Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 

actualizată la nivelul Zonei Urbane Funcționale Baia 

Mare.  

Acestea sunt realizate prin proiectul Planificare 

strategică și implementarea de proceduri pentru 

reducerea birocrației în Municipiul Baia Mare și Zona 

Metropolitană Baia Mare, finanțat prin Programul 

Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020, 

cod SMIS 129243.  

Dezbaterea publică a avut loc în 10 ianuarie 2022.  
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În luna februarie, luna iubirii, Camera de Comerț și Industrie Maramureș organizează la centrul comercial 
Baia Mare Value Centre, partener al organizației camerale, a XV-a ediție a târgului ”Nunta de la A la Z”. 
Evenimentul adresat viitorilor miri revine în calendarul expozițional după aproape doi ani de pauză impusă 
de pandemia de Covid-19.  
 
Expozanți din Maramureș, Dolj, Bihor vor expune servicii diverse, de la: rochii de mireasă, servicii foto – 
video inedite, produse cosmetice, servicii hoteliere – restaurant – săli de nunți, oglinda foto, bijuterii hand-
made cu cristale swarovski, prosecco bar, cursuri de dans, aranjamente florale – decorațiuni, oferte pentru 
luna de miere / vacanță, servicii sonorizare – ecran LED etc.  
 
În luna februarie 2020, la scurt timp de la declanșarea oficială a pandemiei de COVID-19 în țara noastră, 
Camera de Comerț și Industrie Maramureș în colaborare cu Baia Mare Value Centre au reușit organizarea 
unei ediții de succes a târgului de nunți ”Nunta de la A la Z”. Criza coronavirusului a spulberat apoi orice plan 
de evenimente și a îngenunchiat agenții economici din industria evenimentelor. După aproape doi ani, 
organizația camerală reia cel mai îndrăgit târg de nunți din județul Maramureș și îl relansează sub forma unui 
micro-eveniment, cu respectarea și asigurarea tuturor măsurilor impuse de pandemia de COVID-19.  
 

Târgul ”Nunta de la A la Z” va avea loc în galeria centrului comercial 
Baia Mare Value Centre, în perioada 11 – 14 februarie a.c.  
 
Organizatorii pregătesc și câteva momente speciale pentru acest eveniment. Cvartetul Profcafe Strings din 
Baia Mare va oferi o notă de eleganță evenimentului prin susținerea unor scurte momente artistice, iar 
studenții de la Liga Studenților ”Pintea Viteazul” vor oficia, în 14 februarie, de Valentine’s Day, căsătorii 
pentru o zi.  
 
Intrarea va fi gratuită, iar masca obligatorie. Accesul în centrul comercial se va face conform reglementărilor 
în vigoare de la acea dată, impuse de autorități în contextul pandemic.  
 
Înscrieri pentru ultimele spații disponibile se mai pot face la Camera de Comerț și Industrie Maramureș, Bd. 
Unirii, nr. 16, telefon 0733-674898, email: expo@ccimm.ro.  

Târgul ”Nunta de la A la Z”  
revine după doi ani de pauză 
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Camera de Comerț și Industrie Maramureș în 
colaborare cu auditorul financiar și consultantul fiscal 
Adrian Bența organizează în 15 februarie 2022, între 
orele 10:00-14:30, seminarul de fiscalitate „Noutăți 
și abordări fiscale”. Seminarul va fi unul HIBRID, 
cu participare: 

• ON-LINE pe platforma ZOOM; 
• DIRECTĂ în sala de conferințe a CCI 

Maramureș, unde numărul de persoane acceptat va fi 
impus de reglementările sanitare în vigoare la acea 
dată. 

 

Tematica seminarului: 
1. Noutăți fiscale cu aplicare în anul 2022. 
2. Despre SAF-T – de ce este relativ ușor de 

abordat, dar imposibil de realizat manual. 
3. Închiderea exercițiului financiar 2021 – 

valorificarea inventarului, pierderi sau plusuri de 
inventar; constituirea de deprecieri și provizioane; 
imaginea fidelă – obiectivul auditorului și al 
situațiilor financiare anuale. 

4. Taxa pe valoarea adăugată – noutățile din anul 
2022; recapitulație privind procedurile în domeniul 

TVA pentru: condițiile ca o tranzacție să fie 
impozabilă în România, exigibilitatea și faptul 
generator al TVA, locul prestării de servicii din 
punctul de vedere al TVA, livrări intracomunitare și 
exporturi scutite de TVA, documente justificative. 

5. Simularea unui calcul de impozit pe profit când 
identificăm cheltuieli de protocol, sponsorizare, 
mecenat, cheltuieli sociale, profit reinvestit, cheltuieli 
de cercetare dezvoltare. 

6. Impozitul datorat de nerezidenți în România – 
recapitulație privind sumele impozabile, scutiri date 
de Codul fiscal, aplicarea Convențiilor de evitare a 
dublei impuneri. Aprofundarea noțiunii de redevență 
din perspectiva impozitului datorat de nerezidenți. 

7. Hotărâri ale Curții europene de justiție ce 
reprezintă jurisprudență fiscală în domeniul TVA. 

8. Dezbateri libere și analize pe spețe ale 
participanților la seminar.  

 
Alte informații suplimentare puteți obține la 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș, Bd. 
Unirii, nr. 16, Baia Mare, e-mail: expo@ccimm.ro, 
telefon: 0733-674898 / 0262-221510.  

mailto:expo@ccimm.ro
https://www.ccimm.ro/evenimente/noutati-si-abordari-fiscale-cu-adrian-benta-februarie-2022/
https://www.ccimm.ro/cursuri/
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM  

Începând cu data de 10 ianuarie a.c., Camera de Comerț 

și Industrie Maramureș a organizat o nouă sesiune de curs 

CONTABIL, la care s-au înscris un număr de 18 persoane. 

Având în vedere că programul de formare profesională 

s-a desfășurat online, mai multe persoane din județele 

Cluj, Satu Mare, Sălaj, Maramureș și-au exprimat dorința 

de a participa, pentru a se pune la curent cu informațiile 

din acest domeniu. 

Tematica abordată în cadrul acestui curs este:  

*Contabilitatea societăților comerciale - aspecte 

generale. Documente de evidență contabilă – întocmirea, 

completarea și înregistrarea documentelor primare;  

*Conținutul economic și funcția contabilă a conturilor;  

*Registrele contabile – completare, analiză și 

interpretare;  

*Balanța de verificare – 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. 

Examenul final se va desfășura în 9 februarie a.c. 

Având în vedere situația pandemică actuală, în perioada 

17 ianuarie - 7 februarie 2022, Camera de Comerț și 

Industrie Maramureș a organizat, o nouă serie de curs 

pentru ocupația “AGENT DEZINFECȚIE, DERATIZARE, 

DEZINSECȚIE“. 

Cursul a fost organizat, de luni până joi în sistem online, 

și a fost susținut de specialiști în acest domeniu, din cadrul 

DSVSA. Partea practică s-a desfășurat la sediul CCI 

Maramureș în colaborare cu o firmă specializată în 

domeniu. Cei 21 de cursanți vor susține examenul final în 

data de 10 februarie a.c. 

Competențe obținute: pregătirea dezinfecției; 

dezinfectarea suprafețelor; pregătirea deratizării; 

deratizarea suprafețelor; pregătirea dezinsecției; 

dezinsecția suprafețelor; monitorizarea suprafețelor 

procesate; utilizarea aparatelor de lucru cu acționare 

electro-mecanică; utilizarea aparatelor de lucru acționate 

prin motoare cu ardere internă.  

În perioada 27 – 28 ianuarie 2022 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 5: Dezinfecție, deratizare, dezinsecție. 

Cursul a fost organizat de specialiști în domeniu, de la 

Direcția de Sănătate Publică Maramureș. 

La această serie de curs, au participat aproximativ 40 de 

persoane înscrise, care urmează să susțină 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.  
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM  

În urma solicitării mai multor instituții publice și private, 
începând cu data de 17 ianuarie a.c. , a fost desfășurat 
cursul Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și 
stingerii incendiilor – PSI (cod COR: 541902), pentru un 
grup de 19 persoane. 

Din ce în ce mai multe autorități ale 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 urmează să se desfășoare în data 
de 21 februarie și va cuprinde un test grilă al cunoștințelor 
dobândite pe parcursul programului de formare 
profesională și un interviu. 

Conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 92 din 
19 august 2021 privind regimul deșeurilor, articolul 23, 
alin. 4, „Pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind 
gestionarea deșeurilor, titularul unei activități, pentru 
care autoritatea competentă pentru protecția mediului a 
emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de 
mediu, are obligația să desemneze o persoana din rândul 
angajaților proprii sau să delege această obligație unei 
terțe persoane. 

Astfel, în perioada 17 – 31 ianuarie a.c., Camera de 
Comerț și Industrie Maramureș a organizat pentru o nouă 
grupă de persoane interesate, cursul ONLINE - 
“RESPONSABIL DE MEDIU” (COD COR 325710). 

În urma absolvirii acestui curs, participanții au dobândit 
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 17 angajați 
ai operatorilor 
economici din 
Maramureș, Satu 
Mare, Cluj și Bistrița – 
Năsăud, care au 
susținut examenul 
final în data de 3 
februarie 2022. 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș a organizat 
în perioada 28 - 30 ianuarie 2022 cu respectarea tematicii 
și bibliografiei stabilite și publicate de către ANRE, cursuri 
online de pregătire teoretică în vederea prelungirii 
calității de electrician autorizat, necesare candidaților la 
depunerea dosarului la ANRE în sesiunea din primăvară a 

anului 2022 pentru vizarea periodică a adeverințelor 
deținute de electricienii autorizați. În urma acestor sesiuni 
online – live, participanții au fost informați cu privire la 
noutățile reglementate din domeniu. 

Cursurile au fost susținute de formatori, specialiști în 
domeniu, avizați de către Autoritatea Națională de 
Reglementare în Domeniul Energiei și se adresează 
persoanelor care doresc să mențină calitatea de 
electrician autorizat (toate gradele). 

Cursurile s-au desfășurat prin intermediul platformei 
Zoom, la care au participat un număr de aproximativ 50 
de persoane din diferite județe.  
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Acte normative publicate în 

Monitorul Oficial IANUARIE 

● ORDIN nr. 1.837 din 29 decembrie 
2021 privind revizuirea ratei de 
actualizare ce va fi utilizată la atribuirea 
contractelor de achiziţie publică în anul 
2022 (M.O. NR. 1258 din 31.12.2021) 

● ORDIN nr. 191 din 24 decembrie 
2021 privind formarea iniţială, în anul 
2022, în instituţiile de formare ale 
Ministerului Afacerilor Interne a 
poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul 
ordinii şi liniştii publice şi în domeniul 
circulaţiei rutiere (M.O. NR. 1 din 
03.01.2022) 

● HOTĂRÂRE nr. 1.321 din 30 
decembrie 2021 privind aprobarea 
Strategiei de securitate cibernetică a 
României, pentru perioada 2022-2027, 
precum şi a Planului de acţiune pentru 
implementarea Strategiei de securitate 
cibernetică a României, pentru perioada 
2022-2027 (M.O. NR. 2 din 03.01.2022)  

● DECIZIA nr. 643 din 19 octombrie 
2021 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 
alin. (1) lit. a) şi lit. c) din Legea nr. 
656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, precum şi 
pentru instituirea unor măsuri de 
prevenire şi combatere a finanţării 
terorismului, în interpretarea dată prin 
Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, 
pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie - Completul pentru dezlegarea 
unor chestiuni de drept în materie penală 
(M.O. NR. 7 din 04.01.2022)  

● DECIZIA nr. 443 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. 
37 lit. c) şi ale art. 74 alin. (1) lit. d) şi 
alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 86/2006 privind 
organizarea activităţii practicienilor în 
insolvenţă (M.O. NR. 9 din 04.01.2022) 

● ORDIN nr. 2.127 din 30 decembrie 
2021 pentru aprobarea modelului, 
conţinutului, modalităţii de depunere şi 
de gestionare a formularului 212 
"Declaraţie unică privind impozitul pe 
venit şi contribuţiile sociale datorate de 
persoanele fizice" (M.O. NR. 10 din 
05.01.2022) 

● LEGE nr. 4 din 4 ianuarie 2022 
pentru ratificarea Protocolului, semnat la 

Ierusalim la 3 noiembrie 2020, de 
modificare a Convenţiei dintre Guvernul 
României şi Guvernul Statului Israel 
pentru evitarea dublei impuneri şi 
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit, semnată la Ierusalim 
la 15 iunie 1997 (M.O. NR. 13 din 
05.01.2022) 

● ORDIN nr. 5.856 din 21 decembrie 
2021 privind aprobarea Procedurilor de 
înscriere a organizaţiilor furnizoare de 
educaţie, care organizează şi 
desfăşoară, pe teritoriul României, 
activităţi de învăţământ corespunzătoare 
unui sistem educaţional din altă ţară, în 
Registrul special al organizaţiilor 
furnizoare de educaţie care organizează 
şi desfăşoară, pe teritoriul României, 
activităţi de învăţământ corespunzătoare 
unui sistem educaţional din altă ţară şi 
de recunoaştere a studiilor efectuate de 
elevii şcolarizaţi în cadrul acestor unităţi 
de învăţământ, precum şi pentru 
aprobarea unor formulare (M.O. NR. 14 
din 05.01.2022) 

● STRATEGIA DE SECURITATE A 
ROMÂNIEI din 30 decembrie 2021 
pentru perioada 2022-2027 (M.O. NR. 2 
din 03.01.2022) 

● DECIZIA nr. 709 din 28 octombrie 
2021 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 
alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei (M.O. NR. 19 din 
06.01.2022) 

● ORDIN nr. 370 din 21 decembrie 
2021 pentru aprobarea Instrucţiunilor 
privind prevenirea şi combaterea spălării 
banilor şi finanţării terorismului în 
domeniul jocurilor de noroc din România 
(M.O. NR. 21 din 07.01.2022) 

● LEGE nr. 12 din 7 ianuarie 2022 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 159/2020 privind 
finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii 
şi domeniului HORECA pentru instalarea 
sistemelor de panouri fotovoltaice pentru 
producerea de energie electrică cu o 
putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 
100 kWp necesară consumului propriu şi 
livrarea surplusului în Sistemul energetic 
naţional, precum şi a staţiilor de 
reîncărcare de 22 kW pentru vehicule 

electrice şi electrice hibrid plug-in, prin 
Programul de finanţare "ELECTRIC 
UP" (M.O. NR. 25 din 07.01.2022) 

● DECIZIE nr. 39 din 7 ianuarie 2022 
privind acordarea autorizării Societăţii 
STARC4SYS - S.R.L. în vederea 
utilizării de tehnologii, echipamente şi 
programe software în  cadrul 
infrastructurilor informatice şi de 
comunicaţii de interes naţional, precum 
şi în reţelele 5G (M.O. NR. 23 din 
07.01.2022) 

● ORDIN nr. 10 din 6 ianuarie 2022 
pentru aprobarea unor proceduri de 
colectare a creanţelor bugetare 
reprezentând TVA datorată de 
contribuabilii care aplică regimurile 
speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 
315^2 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal (M.O. NR. 27 din 
10.01.2022) 

● HOTĂRÂRE nr. 1.315 din 30 

decembrie 2021 pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 
1.048/2006 privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate pentru utilizarea 
de către lucrători a echipamentelor 
individuale de protecţie la locul de 

muncă (M.O. NR. 32 din 11.01.2022)  
● ORDIN nr. 2 din 3 ianuarie 2022 

pentru abrogarea Ordinului preşedintelui 

Oficiului Naţional de Prevenire şi 
Combatere a Spălării Banilor nr. 
380/2021 privind informarea Oficiului 

Naţional de Prevenire şi Combatere a 
Spălării Banilor de către entităţile 
raportoare cu privire la neconcordanţele 

referitoare la beneficiarii reali, în temeiul 
art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 
pentru prevenirea şi combaterea spălării 
banilor şi finanţării terorismului, precum 

şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative (M.O. NR. 43 din 
14.01.2022) 

● ORDIN nr. 56 din 17 ianuarie 2022 

pentru împuternicirea persoanelor din 
cadrul aparatului de inspecţie economico

-financiară în vederea constatării 
contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor 
prevăzute la art. 23 din Legea nr. 

672/2002 privind auditul public intern 
(M.O. NR. 74 din 25.01.2022) 
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 În conformitate cu propriul statut, Camera de Comert și Industrie 

Maramureș vine în sprijinul celor care doresc să își pună în 

aplicare orice idee de afacere oferind servicii de consultanță și 

asistență.   
 

Serviciile de consultanță puse la dispoziție de către CCI 

Maramureș privesc următoarele: înființarea societăților conform 

Legii nr. 31/1990, autorizarea ca persoană fizică autorizată, 

întreprindere individuală, întreprindere familială, precum, 

schimbarea sediului social, înființarea punctelor de lucru, 

completarea obiectului de activitate, cesiunea părților sociale, 

radieri S.R.L./P.F.A./I.I./I.F., ș.a. 
 

Pentru informații vă așteptăm la sediul instituției situat în Baia 

Mare, bd. Unirii, nr. 16, parter, camera 4, persoană de contact: 

Anca Șandor, telefon: 0770-843495 sau 0262-221510.  

BIROUL JURIDIC 


