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NUNTA DE LA A LA Z, primul micro-eveniment indoor
al C.C.I. Maramureș, după doi ani de restricții COVID-19
Camera de Comerț și Industrie
Maramureș în parteneriat cu centrul
comercial Baia Mare Value Centre au
organizat, în perioada 11 – 14 februarie
2022, a XV-a ediție a târgului ”Nunta
de la A la Z”.
Au participat 20 de agenți
economici: AUVIMIST IMPEX SRL
(rochii de mireasă, rochii de gală),
SMETAN NUTRI TIGER (produse
cosmetice), DRUCOM SRL (restaurant
- sală de nuntă), SZASZ EMANUEL PFA
(magic mirror), SIRTUR SRL (bijuterii
hand-made cu cristale swarovski), ALU
LAVANDA SRL (materiale prezentare
lavender prosecco bar și cursuri de
dans pentru miri de la shall we dance club de dans), SENECA SERV SRL
(restaurant-sală de nuntă), ILAȘCĂ
ANDREEA IOANA Î.I. (florărie),

INFINITY SOLUTION RA SRL (cocktail
bar – magic mirror), TRIF CRISTINA Î.I.
(decor nuntă), ALINA ȘANDOR (decor
nuntă), TIMELI SRL (agenție de
turism), SAGAB FLOWERS&EVENTS
SRL (florărie), DIVAS SRL (ecran led),
SITARTIST SRL (echipamente și
produse foto-video, dj), CASA CU
OALE DE LUT SRL (mărturii de lut și
nuntă în aer liber), DIANDRA IMAGES
SRL (invitații de nuntă), LOTUS
GARDEN DELUXE SRL (decor nuntă),
CADET MEDIA SRL (albume nuntă +
events planner), ENETHA (invitații și
mărturii de nuntă).
A fost primul micro-eveniment din
categoria târgurilor și expozițiilor
organizat după doi ani de pauză
determinată de restricțiile impuse de
pandemia de COVID-19.

PROTOCOL DE COLABORARE

Camera de Comerț și Industrie Maramureș și Parcuri Industriale
Maramureș S.A. susțin dezvoltarea economiei locale
Un protocol de colaborare a fost încheiat între
Camera de Comert si Industrie Maramures
(presedinte Florentin-Nicolae Tus) si Societatea
Comerciala Parcuri Industriale Maramures S.A.,
înfiintata prin Hotarare a Consiliului Judetean
Maramures, (director Radu Zoicas).
Semnatarii protocolului urmaresc promovarea
intereselor mediului de afaceri din Maramures si

atingerea obiectivelor comune pentru dezvoltarea
judetului Maramures prin atragerea de investitii
directe în economia locala. Alte obiective ale
protocolului vizeaza cresterea numarului locurilor
de munca, crearea si dezvoltarea industriilor de
înalta tehnologie nepoluante; îmbunatatirea calitatii
Continuare în pag. a 2-a

Aniversări firme membre CCI Maramureş - în pag.2
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PROTOCOL DE COLABORARE

CCI Maramureș și Parcuri Industriale Maramureș S.A.
Urmare din pag. 1

si
cresterea
competitivitatii
produselor
si
serviciilor;
stimularea exporturilor cu valoare
adaugata mare; atragerea
de fonduri nerambursabile
din surse nationale si
comunitare; desfasurarea
de activitati în concordanta
cu obiectivele de dezvoltare
locala si regionala.
Potrivit protocolului, atat
organizatia camerala cat si
Societatea
Comerciala
Parcuri
Industriale
Maramures S.A. vor sustine
si promova, în comun, interesele
mediului
de
afaceri
din
Maramures, atat la nivel judetean,
cat si la nivel national si
international; vor organiza si vor
promova activitati comune, de
interes
pentru
întreaga
comunitate
de
afaceri
din
Maramures
si
vor
realiza,
totodata, consultari periodice care
sa permita dezvoltarea relatiilor

între C.C.I. Maramures - Societatea
Comerciala Parcuri Industriale
Maramures S.A. si partenerii lor,
în interesul valorificarii eficiente
si pe termen lung a colaborarii.

Florentin-Nicolae
Tuș,
președinte C.C.I. Maramureș:
”Ne bucuram ca am pus azi bazele
unui nou protocol de colaborare
prin care putem sa ne aducem
aportul alaturi de noul nostru
partener -Societatea Comerciala
Parcuri Industriale Maramures
S.A. la stimularea, sustinerea
economiei locale si la optimizarea
activitatilor care pot contribui la

dezvoltarea economica a judetului
Maramures. Apreciem înfiintarea
acestei societati si sustinerea
Consiliului Judetean Maramures
pentru demararea procedurilor de
înfiintare
a
parcurilor
industriale si a altor
investitii care aduc sansa
dezvoltarii judetului nostru.
Camera de Comert si
Industrie
Maramures
ramane
în
continuare
consecventa misiunii si
viziunii sale de a se
pozitiona tot mai vizibil ca
un agent al dezvoltarii
locale, prin diversificarea si
îmbunatatirea continua a calitatii
serviciilor destinate mediului de
afaceri si prin consolidarea
colaborarii institutionale interne
si externe, iar prin rolul sau, îsi va
aduce aportul la îndeplinirea
obiectivelor prezentului protocol”.
Protocolul a fost semnat în data
de 4 februarie a.c. la sediul CCI
Maramures de catre Florentin Tus
si Radu Zoicas.

Farmacia Balsam, 30 de
ani dedicați comunității!

Sfara Tours Baia Mare
SRL la 20 de ani!

Farmacia Balsam, membră a Camerei de Comerț și
Industrie Maramureș, a fost înființată în urmă cu
30 de ani, fiind una dintre cele mai vechi și
cunoscute farmacii din municipiul Baia Mare. Pentru
munca, implicarea și dezvoltarea continuă a
serviciilor de calitate dedicate sănătății pacienților,
președintele C.C.I. Maramureș, Florentin-Nicolae
Tuș, a oferit conducerii Farmaciei Balsam o diplomă
de excelență în semn de apreciere, la aniversarea
celor 30 de ani de activitate.
Obiectivul echipei de management este și va fi
îmbunătățirea continuă a calității serviciilor
farmaceutice
oferite
tuturor pacienților ce trec
pragul farmaciilor Balsam.

Sfara
Tours
Baia
Mare SRL, agenție de
turism de prestigiu din
România,
aniversează
azi 20 de ani de
activitate.
Cu
acest
prilej,
președintele
C.C.I.
Maramureș, FlorentinNicolae Tuș, a oferit o
diplomă de excelență
Doamnei DIANA ILUȚ,
în semn de recunoștință
pentru cei 20 de ani de
activitate ai companiei SFARA TOURS BAIA MARE
SRL, pentru stabilitate și continuitate în
dezvoltarea afacerii.
Sfara Tours Baia Mare vă personalizează sejurul
în funcție de preferințele Dumneavoastră!
La mulți ani, SFARA TOURS BAIA MARE SRL!

Farmacia Balsam “Sănătatea ta,
prioritatea noastră”!
La mulți ani!
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Seminar de fiscalitate cu Adrian Bența
Camera de Comerț și Industrie Maramureș a organizat, în 15 februarie,
seminarul de fiscalitate ”Noutăți și abordări fiscale” cu Adrian Bența,
consultant fiscal și auditor financiar.
Au participat 36 de agenți economici din Maramureș, Cluj, București,
Prahova, Brașov, Suceava, Timiș și Sălaj. Seminarul s-a desfășurat în format
hibrid, cu participare online și participare directă, la sală (6 persoane). Timp
de 5 ore au fost dezbătute teme de actualitate din domeniul fiscalității, cele
mai de interes fiind noutățile fiscale ale anului 2022 și închiderea exercițiului
financiar 2021.

WORKSHOP-URI: ”Pregătit pentru viitor” la C.C.I. Maramureş şi Onceşti

Camera de Comerț și Industrie Maramureș continuă
colaborarea cu Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Maramureș în organizarea workshop-

urilor pe teme de nediscriminare și
egalitate de șanse. Astfel, în zilele de
17 februarie și 24 februarie a.c., la
Sala Polivalentă a Camerei de Comerț și
Industrie Maramureș, respectiv la
Căminul Cultural din Oncești au fost
invitați tineri cu vârsta între 16 și 29 de
ani pentru a învăța și a discuta despre
situațiile de discriminare care se
regăsesc în comunitățile noastre precum
și despre diversele modalități de combatere a acestui
fenomen. Atelierele de lucru au fost organizate în cadrul
Proiectului ”Pregătit pentru viitor”, ID 150110.

Florentin-Nicolae Tuş, preşedinte CCI Maramureş
APEL CĂTRE TINERI: ”Toate competenþele pe care le dobândiþi vă vor ghida în viaþă”
La workshop-ul pe teme de nediscriminare și egalitate de șanse organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Maramureș, în data de 24 februarie a.c., la Oncești, în cadrul Proiectului ”Pregătit pentru viitor”,
a fost prezent și președintele C.C.I. Maramureș, Florentin-Nicolae Tuș, care le-a transmis tinerilor să aibă încredere
în ei, să fie motivați și responsabili pentru viitorul lor.
”Proiectul la care voi luați parte este foarte interesant, este
un proiect care trebuie să vă motiveze și să vă ofere
încredere în voi ca să faceți primii pași în zona activităților
responsabile. Acest proiect vă prezintă și importanța
educației continue. Toate competențele pe care le dobândiți
vă vor ghida în viață, vă vor oferi suportul financiar de care
aveți nevoie pentru a aduce în viață bunăstare vouă și
familiilor voastre. Fiecare evoluează în ritmul lui, fiecare își
croiește viitorul în baza competențelor pe care le are și în
limita abilităților proprii. Ține de motivația fiecăruia, în
principal. Nu toți suntem făcuți să fim antreprenori. E foarte complicat. Sunt puțini cei care sunt antreprenori și au
abilitățile pentru a deveni antreprenori. Odată ce îți asumi acest rol, responsabilitățile devin foarte mari. Devii
responsabil nu doar față de tine, ci față de toți ceilalți care lucrează în spate. Ca să fii un antreprenor de succes,
trebuie să fi făcut să poți fi antreprenor și în al doilea rând, trebuie să te pregătești și educațional pentru a
desfășura o activitate economică legală, profitabilă și care să reziste în timp. Dacă o să deveniți antreprenor, vă
aștept și la Camera de Comerț și Industrie Maramureș, o organizație care susține și încurajează dezvoltarea
economică, în cazul nostru la nivelul județului Maramureș și desigur că în dezvoltarea economică e foarte
importantă și pregătirea profesională, tocmai de aceea unul dintre serviciile principale ale instituției este oferirea
de programe de instruire. Să nu vă pară rău că participați la astfel de întâlniri, proiecte, că niciodată nu va fi o
pierdere de timp. Veți avea ceva de câștigat.”, a transmis președintele C.C.I. Maramureș, Florentin-Nicolae Tuș.
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Mediul de afaceri din comuna Oncești, reper al economiei maramureșene
Un dialog deschis, ferm și
eficient, bazat pe respect și
profesionalism a avut loc în 25
februarie
a.c. la Primăria
Oncești între primarul comunei,
Matei Godja și președintele
C.C.I. Maramureș, FlorentinNicolae Tuș.
Întrevederea face parte din
seria consultărilor cu autoritățile
publice locale în vederea
sprijinirii mediului de afaceri din
unitățile administrativ teritoriale și a identificării de noi
oportunități de business ori investiții care pot genera
dezvoltare. În cadrul întâlnirii de lucru, președintele

organizației camerale a oferit
primarului Matei Godja breviarul
economic “Repere economice
maramureșene”,
material
considerat o carte de vizită a
economiei județului Maramureș.
Lucrarea realizată anual de
C.C.I.
Maramureș
a
fost
apreciată de edilul comunei
Oncești, care l-a asigurat pe
președintele
organizației
camerale de deschiderea de
colaborare în vederea susținerii si promovării
mediului de afaceri din Oncești, comună cu potențial
economic de dezvoltare.

La Primăria Baia Mare, consultare cu mediul de afaceri
În Sala Europa a Primăriei Baia
Mare a avut loc, la începutul lunii
februarie,
o
consultare
a
executivului
municipalității
băimărene
cu
reprezentanții
mediului de afaceri. La această
ședință a fost invitată și Camera
de Comerț și Industrie Maramureș,
reprezentată de Florentin-Nicolae
Tuș și câțiva membri ai Colegiului
de Conducere.
În
cadrul
întrunirii,
edilul
municipiului Baia Mare, Cătălin
Cherecheș, a prezentat proiectele
majore care sunt în prezent în
derulare
la
nivelul
orașului
(reabilitarea
Colegiului
Transilvania, table inteligente în
școli și tablete pentru elevi),
respectiv cele care urmează să fie
implementate
(reabilitarea
și
reconfigurarea
bulevardelor,

parcări supra și subterane,
reabilitare termică a blocurilor,
reabilitare maluri Săsar, reabilitare
și modernizare piețe, iluminat
stradal,
salubrizare,
finanțare
pentru cultură și sport, Parcul
Industrial Cuprom). S-a stabilit ca
astfel de întâlniri să aibă loc

periodic pentru a dezbate, analiza
și pentru a găsi soluții pentru
anumite situații sau probleme
punctuale și strategice.
Au mai participat la această
ședință
și
reprezentanți
ai
Asociației Întreprinzătorilor din
Maramureș.

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

Camera de Comerț și Industrie Maramureș a organizat
o nouă serie de curs “EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE”, COD
COR 214946, în perioada 31 ianuarie - 15 februarie
2022.
Tematica cursului a fost orientată atât către
instituțiile/organizațiile având calitatea de autorități

contractante cât și către operatorii economici ce au
calitatea de ofertanți. Astfel au fost abordate aspecte
privind cadrul legislativ, inițierea, derularea și finalizarea
diferitelor proceduri de achiziție publică, atât din
perspectiva autorităților contractante cât și din
perspectiva ofertanților, pentru ca aceștia să devină
operatori competenți și eficienți pe piața achizițiilor
publice.
La curs au participat un număr de 11 de persoane, atât
angajați ai instituțiilor publice cât și ai operatorilor
economici din diferite județe.

HERMES CONTACT

5

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

La solicitarea mai multor persoane doritoare, începând
cu data de 7 februarie a.c., 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 24 persoane din diverse domenii
de activitate, care au susținut examenul final în data de 3
martie, în urma căruia au obținut 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.

www.ccimm.ro/cursuri

Cursul online „Inspector / Referent Resurse Umane a
fost organizat în perioada 9 – 24 februarie 2022 de
Camera de Comerț și Industrie Maramureș, împreună cu
specialiști cu o vastă experiență în domeniul resurselor
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.
În urma absolvirii acestui curs, cele 14 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.

Între 14 februarie și 11 martie a.c. s-a desfășurat
cursul autorizat „ARHIVAR” - COD COR 441501.
Pregătirea practică a fost organizată cu specialiști în
domeniul arhivării și a constat în întocmirea unui
nomenclator arhivistic, a unei lucrări de selecționare, a
unui registru de evidență curentă, a ghidurilor de raft și a
unui ghid topografic.
Grupul țintă al acestui curs îl reprezentă persoanele
care ocupă funcția de arhivar sau îndeplinesc atribuții pe
linie de arhivă la nivelul unei instituții publice cât și la
operatori economici și doresc să-și actualizeze
cunoștințele, precum și persoanele care doresc să-și
dezvolte abilități în acest domeniu.
La invitația CCI Maramureș au răspuns un număr de 14
persoane. Examenul final urmează să se desfășoare pe
data de 15 martie a.c.
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Camera de Comert si Industrie
Maramures
s-a
alaturat
proiectului umanitar prin care
judetul nostru sprijina Ucraina
prin donatii pentru refugiatii si
militarii ucraineni. Organizatia
noastra a raspuns afirmativ, în 27
februarie 2022, parteneriatului
lansat de Consiliul Judetean
Maramures într-o sedinta publica
desfasurata
la
Palatul
Administrativ, prin care ONGurile,
autoritatile
publice,
societatea civila si mediul de
afaceri
îsi
consolideaza
colaborarea
si,
sub
semnul solidaritatii, îsi
unesc fortele pentru a
veni
în
sprijinul
semenilor din Ucraina
amenintati de starea de
razboi.
In acest sens, U.A.T.
Județul Maramureș prin
Consiliul Județean și
Camera de Comerț și
Industrie Maramureș au
semnat în 1 martie a.c.
un ACORD DE COOPERARE.
Obiectul acordului de cooperare
îl reprezinta cooperarea partilor
în vederea realizarii proiectului de
interes judetean ”Cooperarea
privind
cresterea
capacitatii
operationale la nivelul Judetului
Maramures în vederea asigurarii
eficiente si unitare a asistentei
umanitare
adecvate
pentru
persoanele refugiate/intrate pe
teritoriul Romaniei si pentru
cetatenii si autoritatile publice de
pe teritoriul Ucrainei”. Camera de
Comert si Industrie Maramures a
facut
publica
administratiei
publice judetene disponibilitatea
de a asigura spatiu de cazare
pentru
refugiati
în
cadrul
imobilului din Bulevardul Unirii,
nr. 16. De asemenea, organizatia
camerala a informat membrii sai
si mediul de afaceri cu privire la
posibilitatea de a atrage donatii,
lista necesarului de produse

̗

ă

.

̗

pentru refugiatii si militarii
ucraineni, respectiv punctele de
colectare
a
produselor
de
necesitate donate.
Astfel, cei care doresc sa ofere
ajutor pentru Ucraina, prin
donatii, o pot face la:
• Punctul de colectare produse
nealimentare de la Casa Armatei
din Baia Mare, strada Hortensiei,
nr. 1, este deschis în fiecare zi în
intervalul orar 11:00-18:00 (se
pot aduce haine, paturi, saci de
dormit, perne, produse de igiena,
materiale
sanitare
si

medicamente.)
• Punctul de colectare alimente
de la sediul Sucursalei Baia
Mare a Serviciului de Ajutor
Maltez România, de pe strada
Progresului nr. 17B, este deschis
zilnic între orele 11:00-18:00
(sunt acceptate doar alimentele
neperisabile).
• Punctul de colectare si tranzit
pentru alimente din Sighetu
Marmației,
strada
Vasile
Alecsandri, nr. 12-14 (depozitul
Alphastone), este deschis zilnic în
intervalul orar 10:00-18:00.
Redam mai jos necesarul de
produse:
 Toalete ecologice în punctul de
frontiera + colectare gunoaie;
 Paturi de campanie;
 Stingatoare;
 Paturi si saltele, lenjerii de pat,
paturi, saci de dormit, corturi
de capacitate mare;
 Produse de igiena;

 Pampers, servetele umede.

Alimente pentru depozitare pe
termen lung (ambalate) și
logistică
 Ulei; Cereale, hrisca, mei etc.,
Conserve de carne si peste,
Biscuiti dulci si sarati, Hrana
pentru copii: lapte praf borcanele; Apa ambalata la
0,5l; Farfurii, pahare, tacamuri
de unica folosinta.
Medicamente și pansamente
 Medicamente pentru raceala
pentru adulti si copii;
 Insulina;
 Bandaje - 7-14;
 Bandaje - 5-10;
 Bandaje de ghipsat;
 Bandaje polimerice;
 Sisteme de perfuzie I/O;
 Flexule;
 Tifon;
 Lana de bumbac;
 Burete hemostatic;
 Truse chirurgicale mici
si mari;
 Spitele lui Ilizarov si
Kirchner;
 Medicamente hemostatice cu
actiune directa si indirecta;
 Placi
pentru
metalosteosinteza;
 Material de sutura de la prima
la a treia dimensiune;
 Material de sutura atraumatic
de la prima pana la a cincea
marime;
 Manusi chirurgicale de la 6,08,5 (sterile);
 Carucioare;
 Scaune
cu
rotile
cu
brancardiere;
 Carje;
 Plimbatori;
 Nave de baza;
 Seringi 2.0; 5,0; 10,0; 20,0;
 Catetere nazale;
 Masti Venturi;
 26 masti SPAP roi X1, L;
 Trepiede pentru infuzii:
 Lenjerie;
Continuare în pag. a 7-a
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 Mese chirurgicale;

Generatoare electrice: 400 kW/an. - 1 bucata; 50
kW / an - 1 bucata; 20 kW / an - 1 bucata; Generator
de curent 5kw – 1 buc.
Echipament special pentru serviciul de pompieri:
 generatoare electrice - 2 bucati;
 costume de protectie chimica si biologica;
 cizme de foc, jambiere de foc, podcasturi;
 furtunuri de incendiu cu diametrul de 51 mm.
Alte solicitări: Congelatoare, combine frigorifice si
masini de spalat rufe, mijloace de încalzire
autonoma,
purificatoare
de
apa,
canistre,
instrumente de descarcerare si de iluminat, izopren,
veste antiglont, casti de protectie, atela flexibila/
fixa/SAM splint, întaritori umeri, Motorola OP 4801e
walkie-talkie.

Mediul de afaceri din Maramureș sprijină Ucraina
In urma apelului Camerei de
Comert si Industrie Maramures cu
privire la proiectul umanitar
lansat de Consiliul Judetean
Maramures. ”Cooperarea privind
cresterea capacitatii operationale
la nivelul Judetului Maramures în
vederea asigurarii eficiente si
unitare a asistentei umanitare
adecvate
pentru
persoanele
refugiate/intrate pe teritoriul
Romaniei si pentru cetatenii si

autoritatile
publice
de
pe
teritoriul Ucrainei”, pana în acest
moment organizatia noastra a
primit feed-back pozitiv din
partea urmatoarelor companii:
 FORTIS DIAGNOSIS CENTER
SRL
 VELUREX SRL
 OPTIBELT
 B&K ELECTRO SYSTEM S.R.L.
 RCS & RDS
 SC ARCARM SRL

 ANTREPRIZĂ

MONTAJ
INSTALAȚII SA
Camera de Comert si Industrie
Maramures adreseaza multumiri
pentru implicarea în acest demers
companiilor care ne-au anuntat,
pana în prezent, cu privire la
donatiile efectuate în sprijinul
refugiatilor
si
militarilor
ucraineni. Facem, în continuare,
apel la solidaritate si sprijin
pentru semenii nostri din Ucraina.

Informare privind angajarea în muncă a persoanelor cu
cetățenie din Ucraina aflate pe teritoriul României
În situația în care angajatori din România doresc să încadreze
în muncă persoane cu cetățenia din Ucraina, au această
posibilitate urmând o procedură simplificată și presupune doar
obținerea NIF-ului (Numărului de Identificare Fiscală) fără să fie
necesară obținerea unui aviz de muncă. Această situație este
reglementată de prevederile de la art. 3 alin. (2) lit. k) și o) din
OG nr. 25/2014, astfel:
„(2) Prin excepţie de la alin. (1), nu este necesară obţinerea
avizului de angajare pentru încadrarea în muncă pe teritoriul
României a străinilor din următoarele categorii:
k) solicitanţii de azil de la data la care au dreptul de a primi
acces la piaţa forţei de muncă potrivit Legii nr. 122/2006 privind
azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, dacă
se mai află în procedura de determinare a unei forme de
protecţie;
o) cetăţenilor din Republica Moldova, Ucraina şi Republica
Serbia încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract
individual de muncă cu normă întreagă, pe o perioadă de
maximum 9 luni într-un an calendaristic”.
Din analiza textului normativ observăm că pentru o perioadă

de 9 luni persoane fizice provenind din Ucraina, Republica
Moldova sau Serbia pot fi încadrați în muncă în baza unui
contract de muncă întocmit conform Codului Muncii. Acest lucru
presupune ca valoarea salariului să fie cel puțin egală cu salariul
minim brut garantat în plată, iar contractul va fi înregistrat în
Revisal. Este necesar Numărul de Identificare Fiscală pentru
depunerea declarației privind venitul, impozitul pe venitul din
salarii și contribuțiile sociale obligatorii – Formular 112.
Și ulterior perioadei de 9 luni se poate prelungi dreptul de
muncă obținând avizul de muncă, iar elementul principal este
chiar deținerea contractului individual de muncă semnat în
perioada anterioară existent la momentul solicitării avizului de
muncă.
Amintim faptul că și Domnul Ministru al Muncii a făcut public un
astfel de punct de vedere preluat de presă, extras din acest punct
de vedere putând fi accesat găsit aici: https://www.digi24.ro/stiri/
actualitate/social/ministrul-muncii-ucrainenii-care-se-angajeaza-in
-romania-nu-au-nevoie-de-aviz-de-angajare-timp-de-9-luni1850689
Sursa: Consultant fiscal, Auditor financiar, Adrian Bența.
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Acte normative publicate în
Monitorul Oficial FEBRUARIE
● ORDONANŢĂ nr. 5 din 31 ianuarie
2022 pentru modificarea Legii nr.
422/2006 privind organizarea şi
funcţionarea sistemului statistic de
comerţ internaţional cu bunuri (M.O. NR.
93 din 31.01.2022)
● ORDONANŢĂ nr. 8 din 31 ianuarie
2022 privind interoperabilitatea
sistemelor de tarifare rutieră electronică
şi facilitarea schimbului transfrontalier de
informaţii cu privire la neplata tarifelor
rutiere (M.O. NR. 94 din 31.01.2022)
● ORDONANŢĂ nr. 12 din 31
ianuarie 2022 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din
domeniul transporturilor rutiere (M.O.
NR. 98 din 31.01.2022)
● ORDIN nr. 94 din 28 ianuarie 2022
pentru aprobarea modelului
documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri
de protecţie socială a angajaţilor şi a
altor categorii profesionale în contextul
interzicerii, suspendării ori limitării
activităţilor economice, determinate de
situaţia epidemiologică generată de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV2, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative (M.O.
NR. 99 din 31.01.2022)
● ORDIN nr. 2 din 26 ianuarie 2022
pentru modificarea Ordinului
preşedintelui Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr.
130/2020 privind stabilirea unor măsuri
pentru rezervarea capacităţii de transport
în punctele de interconectare a
Sistemului naţional de transport al
gazelor naturale din România cu
sistemele de transport al gazelor naturale
din statele membre ale Uniunii Europene
învecinate României (M.O. NR. 93 din
31.01.2022)
● ORDIN nr. 85 din 26 ianuarie 2022
privind principalele aspecte legate de
întocmirea şi depunerea situaţiilor
financiare anuale şi a raportărilor
contabile anuale ale operatorilor
economici la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor, precum şi pentru
reglementarea unor aspecte contabile
(M.O. NR. 100 din 01.02.2022)
● ORDIN nr. 90 din 26 ianuarie 2022

privind modificarea şi completarea
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr. 470/2021
pentru aprobarea modelului şi
conţinutului formularului 204 "Declaraţie
anuală de venit pentru asocieri fără
personalitate juridică şi entităţi supuse
regimului transparenţei fiscale" (M.O.
NR. 104 din 02.02.2022)
● HOTĂRÂRE nr. 146 din 2 februarie
2022 pentru completarea Hotărârii
Guvernului nr. 1.174/2014 privind
instituirea unei scheme de ajutor de stat
pentru reducerea accizei la motorina
utilizată în agricultură (M.O. NR. 107 din
02.02.2022)
● HOTĂRÂRE nr. 149 din 2 februarie
2022 privind modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 807/2014 pentru
instituirea unor scheme de ajutor de stat
având ca obiectiv stimularea investiţiilor
cu impact major în economie (M.O. NR.
112 din 03.02.2022)
● DECIZIA nr. 681 din 21 octombrie
2021 referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3
alin. (2) din Legea dialogului social nr.
62/2011. (M.O. NR. 122 din 07.02.2022)
● ORDIN nr. 82 din 31 ianuarie 2022
privind modificarea şi completarea
Clasificării ocupaţiilor din România - nivel
de ocupaţie (şase caractere), aprobată
prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi
protecţiei sociale şi al preşedintelui
Institutului Naţional de Statistică nr.
1.832/856/2011 (M.O. NR. 141 din
11.02.2022)
● DECIZIA nr. 878 din 16 decembrie
2021 referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.
107 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei (M.O. NR.
147 din 14.02.2022)
● DECIZIA nr. 826 din 9 decembrie
2021 referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.
61^1 din Legea nr. 101/2016 privind
remediile şi căile de atac în materie de
atribuire a contractelor de achiziţie
publică, a contractelor sectoriale şi a
contractelor de concesiune de lucrări şi
concesiune de servicii, precum şi pentru
organizarea şi funcţionarea Consiliului
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor,

astfel cum au fost introduse prin art. IV
pct. 40 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 45/2018 pentru
modificarea şi completarea unor acte
normative cu impact asupra sistemului
achiziţiilor publice (M.O. NR. 150 din
15.02.2022)
● HOTĂRÂRE nr. 207 din 14
februarie 2022 pentru completarea art.
19 din Hotărârea Guvernului nr.
1.179/2014 privind instituirea unei
scheme de ajutor de stat în sectorul
creşterii animalelor (M.O. NR. 152 din
15.02.2022)
● ORDIN nr. 153 din 9 februarie
2022 pentru aprobarea modelului,
conţinutului, modalităţii de depunere şi
de gestionare a "Declaraţiei privind
obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale,
impozitului pe venit şi evidenţa nominală
a persoanelor asigurate" (M.O. NR. 159
din 17.02.2022)
● ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9
din 16 februarie 2022 pentru stabilirea
unor măsuri bugetare în vederea
sprijinirii sectorului întreprinderilor mici şi
mijlocii (M.O. NR. 162 din 17.02.2022)
● ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10
din 16 februarie 2022 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
(M.O. NR. 162 din 17.02.2022)
● ORDIN nr. 196 din 17 februarie
2022 pentru modificarea şi completarea
Ordinului ministrului finanţelor publice nr.
1 . 8 86 /2 0 2 0 pr iv in d ap r o ba re a
mecanismului financiar de transfer al
sumelor aferente granturilor cuvenite
beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor
de stat pentru susţinerea activităţii IMMurilor în contextul crizei economice
generate de pandemia COVID-19 din
bugetul Ministerului Finanţelor Publice Acţiuni generale către Fondul Naţional de
Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN,
a modelului Convenţiei privind
implementarea Programului de susţinere
a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a
întreprinderilor mici cu capitalizare de
piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a
modelului Convenţiei de garantare şi
plată a granturilor, al contractului de
garantare, al înscrisului, precum şi pentru
stabilirea nivelului comisionului de risc şi
al comisionului de administrare pentru
anul 2020 (M.O. NR. 168 din
18.02.2022)
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Obligativitatea înscrierii în
Spațiul Privat Virtual (SPV)

Clasificarea Ocupațiilor din
România a fost reorganizată

Prin O.G. nr. 11/2021 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale, a
fost introdusă, începând cu data de 1 martie 2022,
obligativitatea
transmiterii
la
organul
fiscal
central competent a cererilor, înscrisurilor sau a altor
documente prin intermediul Spațiului Privat Virtual
(SPV).
Cine are obligația transmiterii documentelor prin
intermediul SPV?
Această obligativitate revine persoanelor juridice, spre
exemplu S.R.L.; persoanele fizice care exercită o
profesie liberală sau exercită o activitate economică în
mod independent, în una din formele prevăzute de
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008, spre
exemplu persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale și întreprinderile familiale. Textul de lege nu
furnizează, însă, o listă a documentelor care trebuie
depuse prin intermediul SPV, ci stabilește doar că vor fi
comunicate prin această platformă toate cererile,
înscrisurile sau documentele.
Agenția Națională de Administrare Fiscală recomandă
contribuabililor să întreprindă demersurile necesare
pentru înregistrarea în Spațiul Privat Virtual, până la
data de 1 martie 2022.
Pentru a evita eventualele efecte negative care pot
apărea în situația în care anumite documente trebuie
depuse într-un termen prestabilit, iar acestea sunt depuse
la organul fiscal central în format letric (pe hârtie) iar nu
prin intermediul SPV, ANAF avertizează, sub forma
unei “sancțiuni drastice” că înscrisurile nu vor fi luate în
considerare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/
plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin
intermediul mijloacelor electronice de transmitere la
distanță iar acest lucru ar putea duce la neîndeplinirea la
timp a unor obligații sau pierderea unor facilități, chiar
și aplicarea unor amenzi.
Ce trebuie menționat expres este faptul că Spațiul
Privat Virtual este un serviciu gratuit, disponibil
24h/24h, 7 zile/7 zile, prin intermediul căruia
contribuabilii depun declarații, cereri, solicită
documente, iar unul dintre avantajele acestui spațiu
virtual este că cei înrgistrați își pot verifica situația
fiscală proprie dar pot solicita și anumite documente
fiscale personale, precum Certificat de atestare fiscală,
Adeverință de venit, Fișă de evidență fiscală, Certificat
de cazier fiscal, sesizări, petiții, reclamații, etc. Prin
transmiterea documentelor prin mediul electronic sunt
economisite atât resursele contribuabililor, cât și cele ale
administrației fiscale.
Persoanele fizice sau juridice care dețin certificate
digitale calificate pot solicita înregistrarea ca utilizatori
SPV pe baza acestora.
Persoanele fizice care nu dețin un astfel de certificat
pot solicita înregistrarea pe bază de nume de utilizator și
parolă.

Având în vedere unele nevoi pe care antreprenorii și
angajații le au, a fost necesară o reorganizare a pieței
muncii, luându-se decizia adaptării Clasificării
Ocupațiilor din România (COR) cu unele “meserii de
viitor” și eliminarea sau trecerea în grupa reziduală a
ocupațiilor care nu se mai practică sau au căzut în
desuetudine. Pe lângă noutatea adusă de Ordinul MMS
și INS nr. 38/82/2022 și anume introducerea unor noi
meserii în COR, o alta noutate adusă de Ordinul MMS
și INS nr. 37/83/2022 este cea care are în vedere
simplificarea procedurii de actualizare periodică a
ocupațiilor.
Analist de afaceri, barista, arhitect de interior, artist
multimedia, expert în prăjirea cafelei, specialist pentru
relația cu investitorii sunt doar câteva dintre cele 69 de
noi ocupații care au fost adăugate în Clasificarea
ocupațiilor iar dintre cele 62 de ocupații care nu mai
sunt practicate în cadrul economiei naționale și sunt
eliminate din cuprinsul Clasificării ocupațiilor din
România pot fi amintite: telexist, șef vagon postal,
pâslitor, zdrobitor și uleiator textile.
În ceea ce privește a doua noutate, și anume
simplificarea procedurii de actualizare periodică a
ocupațiilor au apărut modificări atât în ceea ce privește
flexibilizarea procedurii, cât și introducerea unor
termene noi, astfel încât cererile de actualizare a COR
urmază a fi soluționate în maximum 20 de zile
lucrătoare.
Este important de reținut faptul că angajatorii trebuie
să fie încurajați să se adreseze Ministerului Muncii
pentru actualizarea permanentă a Clasificării
Ocupațiilor din România, atunci când doresc
introducerea unei noi ocupații cerute de activitatea
desfășurată, aceștia fiind direct interesați și pot participa
în mod activ la dezvoltarea pieței muncii.
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C.C.I. Maramureş - Busola dumneavoastră în afaceri !
CCI Maramureș anunță organizarea unui
Seminar de informare în domeniul legislației muncii
Camera de Comerț și Industrie Maramureș organizează în 31 martie 2022,
între orele 17:00 – 19:30, un seminar de informare a agenților economici
privind legislația muncii.
Vor fi abordate noutăți și modificări legislative ale Codului Muncii, respectiv
reglementări privind securitatea și sănătatea în muncă. Seminarul va fi
susținut în format hibrid (online și la sală) de Marcel Cânța și Costel Borca,
specialiști în legislația muncii. Înregistrarea la seminarul de informare privind
legislația muncii se face prin completarea talonului de participare, ce poate fi
accesat pe site-ul oficial al Camerei de Comerț și Industrie Maramureș:
https://www.ccimm.ro/evenimente/seminar-legislatia-muncii/.
Detalii suplimentare – tel. 0733674898, e-mail: cci_mm@ccimm.ro, Camera de Comerț și Industrie Maramureș,
Bd. Unirii, nr. 16, persoană de contact: Oana Dulf.

Societatea Sinit Mechatronics, membra a grupului german Wohner, având ca obiect
principal de activitate fabricarea produselor semifinite din materiale plastice, se află în
plin proces de formare și consolidare a unei echipe de muncă performante și
recrutează personal!
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