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Președintele C.C.I. Maramureș, Florentin Tuș,  
ales membru în Colegiul de Conducere al  

Camerei de Comerț și Industrie a României  

Î n Sala Aurel Ghibuț iu din 
sediul CCÎR Business Cențer 
a avuț loc, la sfa rs ițul lunii 
marție, s edinț a Aduna rii 
Generale Ordinare a Camerei 
de Comerț  s i Îndusțrie a 
Roma niei. Unul dințre 
puncțele de pe ordinea de zi 
a vizaț alegerea unui nou 
membru î n Colegiul de 
Conducere al Camerei de 
Comerț  s i Îndusțrie a 
Roma niei, urmare a 
vacanța rii unui loc prin î ncețarea 
mandațului de pres edințe al 
Camerei de Comerț  s i Îndusțrie 
Timis , deț inuț de Georgica  Cornu.  

Î n urma depunerii candidațurii, 
pres edințele Camerei de Comerț  
s i Îndusțrie Maramures , 
Florențin-Nicolae Tus  a primiț 

voțul de î ncredere al forului 
de conducere al Camerei de 
Comerț  s i Îndusțrie a 
Roma niei, iar din 29 marție 
deț ine s i calițațea de 
membru î n Colegiul de 
Conducere al organizaț iei 
naț ionale.  
   „Onorat să mă alătur în 
calitate de membru al 
Colegiului de Conducere al 
Camerei de Comerț și 
Industrie a României. 

Mulțumesc Adunării Generale a 
CCIR si președintelui Mihai 
Daraban pentru încrederea 
acordată!”, arața  Florențin Tus .  

Camera de Comerț și Industrie Maramureș a organizat în 
31 martie, în colaborare cu lectorul Marcel Cânța, 
seminarul hibrid de informare pe teme privind legislația 
muncii. Au participat 30 de agenți economici: 15 au fost 
prezenți în sala polivalentă a organizației noastre, 15 în 
online, pe platforma ZOOM.  

Seminar: Legislația muncii, subiect de interes 

pentru operatorii economici maramureșeni 
Teme abordate: angajarea cetățenilor străini în 

România; CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 
(**republicat**); Detașarea transnațională; Legea Nr. 81 - 
Telemunca; Lege - semnătura electronică; Precizari 
referitoare la indemnizatii de delegare/detasare etc; 
NORME METODOLOGICE din 11 octombrie 2006 de 

aplicare a prevederilor Legii securității 
și sănătății în muncă nr. 319/2006; 
ORDONANŢĂ nr. 25 din 26 august 
2014  privind încadrarea în muncă și 
detașarea străinilor pe teritoriul 
României și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative 
privind regimul străinilor în România.   
De asemenea, lectorul Marcel Cânța a 
răspuns tuturor întrebărilor / spețelor 
adresate de către reprezentanții 
companiilor maramureșene prezenți la 
seminarul de informare din 31 martie 
2022.  
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”PREGĂTIT PENTRU VIITOR” - proiect AJOFM 

Florentin-Nicolae Tuº, preşedinte C.C.I. Maramureş: ”Faptul că 

sunteþi aici arată un interes în dezvoltarea voastră personală”  

În 28 martie, la Sighetu Marmaţiei, aproximativ 20 de 
tineri NEETs au participat la workshopul organizat de 
AJOFM Maramureş pe tema nediscriminării şi egalităţii de 
şanse. Acesta face parte din seria deplasărilor în teren a 
partenerilor din judeţul Maramureş, după evenimentele 
organizate la Rozavlea, Baia Mare și Oncești. În 
organizarea workshop-urilor este implicată și organizația 
noastră. Evenimentul a fost inclus în cadrul Proiectului 
”Pregătit pentru viitor”, ID 150110, cofinanțat din Fondul 
Social European prin Programul Operațional Capital Uman 
2014-2020.   

Prezent la deschiderea workshopului desfășurat la 
Primăria Sighetu Marmației, președintele Camerei de 
Comerț și Industrie Maramureș le-a adresat tinerilor un 
mesaj de încurajare și a prezentat succint rolul organizației 
noastre în comunitate. 

”Faptul că sunteți aici arată un interes în dezvoltarea 
voastră personală. Este o oportunitate pe care acest 

proiect o oferă vouă, tinerilor. 
Apreciez, încă o dată, 
organizarea în teritoriu a 
unor astfel de evenimente 
pentru că nevoile nu se 
limitează, cu siguranță, la 
municipiul Baia Mare sau 
doar la polii de putere 
economică și educațională 
dintr-un județ. Peste tot apar nevoi. Ca și Cameră de 
Comerț, noi oferim, prestăm servicii-suport pentru 
dezvoltare economică companiilor, urmărim atragerea de 
investitori pentru că așa cum știm cu toții, mediul privat 
este principalul aducător de avuție și principalul vector 
care poate să miște lucrurile. Însă mediul de afaceri poate 
să se dezvolte doar existând o bază de resurse umane 
foarte bine pregătită, o bază de resurse umane care să fie 
deschisă să se autoperfecționeze, să se specializeze în 

diferite domenii. În cadrul 
întâlnirii veți asculta o 
prezentare legată de 
discriminare, va fi foarte 
interesantă și mai important 
e participarea la viitoarele 
cursuri care vi se oferă prin 
acest proiect și care vă vor 
oferi, de ce nu, o șansă, o 
specializare pe care o veți 
dobândi și de care vă veți 
folosi în viitor”, a transmis 
președintele organizației 
camerale.  

Sighetu Marmaţiei,  

reper economic maramureşean  

Discuții aplicate pe profilul 
economic al municipiului Sighetu 
Marmației au avut loc în 28 martie 
a.c. la Primăria din capitala 
Maramureșului Voievodal, între 
primarul Vasile Moldovan și 
președintele Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș, Florentin-
Nicolae Tuș. În cadrul întâlnirii de 
lucru, președintele organizației 
camerale a oferit primarului 
Vasile Moldovan breviarul 
economic “Repere economice 
maramureșene”.  

Pentru că Sighetu Marmației este 
un reper maramureșean cu 
operatori economici profesioniști 
si atenți la bunăstarea afacerilor lor 
dar și un municipiu cu potențial de 
dezvoltare. S-au analizat totodată 
noi oportunități de promovare și 
susținere a mediului de afaceri din 
Sighet, întrevederea din 28 martie 
consolidând așadar colaborarea 
între organizația noastră și 
administrația publică locală din 
municipiul unde se agață harta în 
cui. 
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EUROPA GLOBALĂ:  

Proiecte finanțate de UE care sprijină afacerile să privească 

dincolo de UE și să se internaționalizeze 
EUROCHAMBRES î n colaborare 

cu Camera de Comerț  s i Îndusțrie 
a Roma niei au invițaț Camera de 
Comerț  s i Îndusțrie Maramures  la 
webinarul Europa Globala , co-
finanț aț de Lațin America 
ÎP SME Helpdesk s i EU 
SME Cențre (China). 
Evenimențul s-a 
desfa s uraț online, î n dața 
de 17 marție 2022, la ora 
11:00, ora locala  
(Bucures ți). Scopul 
acesței acț iuni a fosț sa  
sprijine ÎMM-urile s i 
organizaț iile de sprijinire 

a mediului de afaceri din Uniunea 
Europeana  (UE), pențru a se 
exținde pe pieț ele globale. 
Parțicipanț ii la acesț webinar au 
avuț posibilițațea sa  afle cum poț 

beneficia de servicii grațuițe, 
eficiențe s i uțile, finanț ațe de UE, 
care sa  accelereze procesul de 
ințernaț ionalizare pe pieț e 
imporțanțe, precum America 

Lațina , China, Îndia, 
Turcia s i alțe ț a ri din 
Europa de esț. Nu î n 
ulțimul ra nd, au fosț 
prezențațe proiecțe 
relevanțe finanț ațe de 
Comisia Europeana , care 
sprijina  afacerile 
europene sa  acceseze 
pieț e din afara spaț iului 
comunițar.  

În 3 martie, organizația camerală a dat curs invitației 
Municipiului Baia Mare la dezbaterea publică online 
aferentă proiectului: ”Planificare strategică și 
implementarea de proceduri pentru reducerea birocrației 
în Municipiul Baia Mare și zona metropolitană”, SMIS 
129243.  

Municipiul Baia Mare în parteneriat cu Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Baia 
Mare", implementează proiectul ”Planificare 
Strategică și Implementarea de Proceduri 
pentru reducerea birocrației în Municipiul 
Baia Mare și Zona Metropolitană”. În cadrul 
proiectului au fost elaborate și actualizate o 
serie de documente strategice care vor sta la 
baza accesării de finanțări europene în 
perioada următoare de programare. În cadrul 
proiectului au fost elaborate și actualizate o 
serie de documente strategice care vor sta la 
baza accesării de finanțări europene în 
perioada următoare de programare. 
Dezbaterea publică a făcut referire la Planul 
de Mobilitate Urbană Durabilă al 
Municipiului Baia Mare, versiune finală 
pentru consultarea publică. 

Dezbaterea a avut loc în format de 
videoconferință, pe platforma electronică 
Cisco Webex Meetings, în 3 martie 2022, de 

la ora 12 și a fost transmisă live pe pagina de Facebook a 
Municipiului Baia Mare: https://facebook.com/
baiamareoficial/.  Documentația poate fi consultată pe site-
ul Primăriei Municipiului Baia Mare, accesând adresa: 
https://www.baiamare.ro/ro/Administratie/Administratia-
Publica-Locala/Planuri-si-politici-de-dezvoltare-locala/Plan-
de-Mobilitate-Urbana-Durabila--Municipiul-Baia-Mare--
actualizare-2022/  

Participare la dezbaterea publică online în cadrul proiectului 
”PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI IMPLEMENTAREA DE 

PROCEDURI PENTRU REDUCEREA BIROCRAŢIEI ÎN MUNICIPIUL 
BAIA MARE ȘI ZONA METROPOLITANĂ”, SMIS 129243 

https://facebook.com/baiamareoficial/
https://facebook.com/baiamareoficial/
https://www.baiamare.ro/ro/Administratie/Administratia-Publica-Locala/Planuri-si-politici-de-dezvoltare-locala/Plan-de-Mobilitate-Urbana-Durabila--Municipiul-Baia-Mare--actualizare-2022/
https://www.baiamare.ro/ro/Administratie/Administratia-Publica-Locala/Planuri-si-politici-de-dezvoltare-locala/Plan-de-Mobilitate-Urbana-Durabila--Municipiul-Baia-Mare--actualizare-2022/
https://www.baiamare.ro/ro/Administratie/Administratia-Publica-Locala/Planuri-si-politici-de-dezvoltare-locala/Plan-de-Mobilitate-Urbana-Durabila--Municipiul-Baia-Mare--actualizare-2022/
https://www.baiamare.ro/ro/Administratie/Administratia-Publica-Locala/Planuri-si-politici-de-dezvoltare-locala/Plan-de-Mobilitate-Urbana-Durabila--Municipiul-Baia-Mare--actualizare-2022/
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Circumstanțele evenimentelor recente, care 

impactează direct sau indirect multe dintre industriile 

cheie, dar și în contextul pandemic al ultimilor ani, 

generează provocări fără precedent pentru actorii 

ecosistemului de afaceri. În acest context, având în 

vedere importanța menținerii unui dialog deschis cu 

mediul de afaceri și industria turismului din județul 

Maramureș, președintele Consiliului Județean 

Maramureș, Ionel-Ovidiu Bogdan și Ministrul 

Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel 

Cadariu, au organizat în 24 martie, ora 17:00, în Sala 

Bogdan Vodă din cadrul Palatului Administrativ, o 

întrevedere cu operatorii economici în vederea 

Întrevedere cu Ministrul Antreprenoriatului și Turismului,  
Constantin-Daniel Cadariu și președintele Consiliului Județean 

Maramureș, Ionel-Ovidiu Bogdan  
Președintele Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, Florentin-Nicolae Tuș, a participat 

în 24 martie, la o întâlnire de lucru cu ministrul Antreprenoriatului și Turismului. 

dezbaterii principalelor provocări și oportunități la 

nivel județean și național. La această întâlnire a fost 

invitată și Camera de Comerț și Industrie 

Maramureș, organizație reprezentată la întâlnirea cu 

ministrul de către președintele Florentin-Nicolae 

Tuș.  

Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și 

Turismului, a vorbit despre măsurile de sprijin 

pentru mediul de afaceri, precum și despre lansarea a 

10 programe, primul în luna aprilie, care vor avea rol 

de suport pentru operatorii economici, astfel încât 

aceștia să-și poată dezvolta afacerile. (Sursa foto: 

Consiliul Județean Maramureș).  

„ECONOMIE ȘI TURISM“: Discuții pentru actualizarea Strategiei de 
dezvoltare durabilă a județului Maramureș 

Camera de Comerț și Industrie 

Maramureș a dat curs, în 30 martie 

a.c., invitației Consiliului Județean 

Maramureș la întâlnirea de lucru 

online pe domeniul „ECONOMIE 

ȘI TURISM“ în vederea 

actualizării „STRATEGIEI DE 

DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI MARAMUREŞ 

PENTRU PERIOADA 2021-

2027”. 

Consiliul Județean Maramureș se 
află în etapa de actualizare a 
”Strategiei de dezvoltare durabilă 
a județului Maramureș pentru 
perioada 2021 – 2027”, principalul 
document de planificare strategică 
de la nivelul județului Maramureș 
pentru perioada de programare 
2021 – 2027, care va identifica 
prioritățile, obiectivele, acțiunile 
și proiectele prioritare de investiții 
pentru următorii 7 ani, indiferent 
de sursa lor de finanțare, în 
vederea dezvoltării armonioase, 
echilibrate, durabile a județului și 
a UAT-urilor din cadrul acestuia.  
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U.A.T. Județ ul Maramures  prin 
Consiliul Județ ean s i Camera de 
Comerț  s i Îndusțrie Maramures  au 
semnaț î n 1 marție un ACORD DE 
COOPERARE.  
Obiecțul acordului de cooperare 

î l reprezința  cooperarea pa rț ilor 
î n vederea realiza rii proiecțului 
de ințeres județ ean ”Cooperarea 
privind cres țerea capacița ț ii 
operaț ionale la nivelul Județ ului 
Maramures  î n vederea asigura rii 
eficiențe s i unițare a asisțenț ei 
umanițare adecvațe pențru 
persoanele refugiațe/ ințrațe pe 
țerițoriul Roma niei s i pențru 
ceța ț enii s i auțorița ț ile publice de 
pe țerițoriul Ucrainei”. Camera de 
Comerț  s i Îndusțrie Maramures  a 
fa cuț publica  adminisțraț iei 
județ ene disponibilițațea de a 
asigura doua  sa li ca spaț iu de 
cazare pențru refugiaț i î n cadrul 
imobilului din Bulevardul Unirii, 
nr. 16. Toțodața , C.C.Î. Maramures  
pune la dispoziț ie mocheța  s i 
mobilier expoziț ional (panouri) 
pențru a comparțimența 
suprafeț e mai mari (ex. sa li de 
sporț) î n vederea realiza rii de noi 
locuri de cazare. Î n acelas i țimp, 
organizaț ia camerala  a informaț 
membrii sa i s i mediul de afaceri 
cu privire la posibilițațea de a 
ațrage donaț ii, lisța necesarului 
pențru refugiaț ii s i milițarii 
ucraineni, respecțiv puncțele de 

colecțare a produselor de 
necesițațe donațe.  

Nu în ultimul rând, Camera de 
Comerț și Industrie Maramureș a 
achiziționat 2.500 kituri de 
igienă (conținut: săpun, periuță și 
pastă de dinți). Este donația pe 
care organizația noastră a oferit-
o în contextul conflictului militar 
din Ucraina, prin Clubul Rotary 
Baia Mare 2005. La transportul 
acestora ne-a oferit sprijin și 
Asociația ASSOC.  
Î n conținuare, mulț umim 

companiilor care au anunț aț 
organizaț ia noasțra  cu privire la 
donaț iile efecțuațe: 

- FORTIS DIAGNOSIS CENTER 
SRL - Donaț ie imporțanța  î n 27 
februarie 2022 

- VELUREX SRL - Împlicaț i î n 
acț iune cu prima ria s i biserica in 
comuna La pus . 

SPRIJIN PENTRU UCRAINA:  
C.C.I. Maramureș a donat 2.500 kituri de igienă  

- OPTIBELT - Donație î n valoare 
de 134.825,62 RON desținața 
echipamențelor medicale necesare 
in spițalele din Ucraina, prin Crucea 
Ros ie Maramures.  

- B&K ELECTRO SYSTEM S.R.L. - 
Donaț ie î n valoare de 10.000 lei – 
alimențe 

- RCS & RDS - Corțuri mari 6x12, 
pa țuri 1000 buc, sținga țoare 100 
buc, salțele gonflabile 30 buc s i 
perne 17 buc.  

- ARCARM SRL - Pa țuri mațlasațe, 
piloțe s i perne  

- ANTREPRIZĂ MONTAJ 
INSTALAȚII  SA - Donaț ie î n 
valoare de 10.000 lei, lada  
frigorifica  s i asigurare țransporț 
refugiaț i 

- LOFTREK S.R.L. - 20.000 RON 
donaț i prin O.N.G.-urile ZÎ de BÎNE 
s i Pa rinț i Salvațori. De asemenea, 
echipa LOFTREK S.R.L. s-a implicaț 
direcț s i prin prezenț a personala  î n 
vama Sigheț ca s i volunțari. 

- BSG Amanet & Exchange s i 
Wesțern Union (parțener), prin 
ințermediul sțareț ului de la 
Ma na sțirea Îzvorul Ta ma duirii de 
la nga  Pețrova, jud. Maramures  au 
donaț 500 pațuri, 500 bațerii 
exțerne, 500 țruse medicale. BSG 
Amaneț a mai achiziț ionaț s i 15 
ghiozdane s i 15 penare pențru cei 
15 copii ucraineni cazaț i î n incința 
ma na sțirii care î s i conținua  s coala 
î n Roma nia. 

Referițor la proiecțul județ ean de asisțenț a  umanițara  
pențru Ucraina, Camera de Comerț  s i Îndusțrie 
Maramures  adreseaza  mulț umiri mediului de afaceri 
pențru ațenț ia ara țața  apelului organizaț iei cu privire la 
implicarea î n acț iuni î n vederea acorda rii de donaț ii î n 
sprijinul refugiaț ilor s i milițarilor ucraineni. Î n conținuare, 
Camera de Comerț  s i Îndusțrie Maramures  face apel ca țre 
companiile maramures ene de a sprijini s i de a fi solidare 
cu Ucraina, ț ara  care de pesțe 20 de zile se afla  sub asediul 
declans aț de Rusia.  
Tocmai dațorița  escalada rii conflicțului din Ucraina s i a 

impacțului devasțațor pe care l-a dețerminaț aceasța  sțare 
de ra zboi, C.C.Î. Maramures  considera  ca  esțe imporțanț sa  
fie oferița , î n conținuare, asisțenț a  umanițara  ceța ț enilor 

Comunicat de presă Camera de Comerț și Industrie Maramureș:  

Facem apel, în continuare, de a fi solidari cu Ucraina  
ucraineni. Organizaț ia recomanda  mediului de afaceri ca 
î n ma sura disponibilița ț ii, sa  se implice î n acț iuni care vin 
î n sprijinul copiilor s i familiilor refugiațe, a ceța ț enilor 
ucraineni s i a milițarilor care lupța  pențru ț ara lor. 

La finalul lunii februarie, Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș s-a alăturat proiectului umanitar prin care 
județul nostru sprijină Ucraina prin donații pentru 
refugiații și militarii ucraineni. Organizația a răspuns 
afirmativ parteneriatului lansat de Consiliul Județean 
Maramureș prin care ONG-urile, autoritățile publice, 
societatea civilă și mediul de afaceri își consolidează 
colaborarea și, sub semnul solidarității, își unesc forțele 
pentru a veni în sprijinul semenilor din Ucraina amenințați 
de starea de război.  

Sursa foto: Facebook, grup Maramuresul alaturi de Ucraina 
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM  

O nouă serie de curs Noțiuni Fundamentale de Igienă 
a fost organizată în perioada 3 – 4 martie 2022, pentru 
modulul 1 - Servicii de producție, depozitare, transport 
și comercializare a alimentelor; inclusiv alimentație 
publică și a colectivităților și modulul 2 - Servicii de 
curățenie în unități de asistență medicală, colectivități 
de copii și tineri, unități de cazare. 

La această serie de curs, au participat aproximativ 20 
de persoane, care au susținut examenul final la sediul 
Camerei de Comerț și Industrie Maramureș. Certificatele 
de absolvire vor fi emise de către Direcția de Sănătate 
Publică Maramureș și au o valabilitate de 3 ani de la 
data emiterii. 

Începând cu data de 7 martie a.c., Camera de Comerț 
și Industrie Maramureș a organizat cursul CONTABIL, la 
care s-au înscris un număr de 12 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 – întocmire, 
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 programelor informatice specializate 
în domeniul contabilității. 

În urma examenului final desfășurat în data de 4 
aprilie, absolvenții au obținut următoarele competențe: 
*Întocmirea/completarea documentelor primare; 
*Contarea operațiunilor patrimoniale; *Efectuarea de 

calcule specifice; *Completarea registrelor contabile; 
*Întocmirea balanței de verificare; *Evaluarea 
patrimonială; *Întocmirea bilanțului contabil; 
*Transmiterea documentelor specifice.  

La solicitarea mai multor persoane, a fost organizat 

cursul online „Manager Resurse Umane”, în perioada 14 

martie - 7 aprilie 2022. 

Sesiunile online – live au fost susținute de către un 

grup de specialiști cu o experiență vastă în domeniul 

resurselor umane și o pregătire pedagogică 

corespunzătoare formării profesionale a adulților. 

Competențele obținute în urma cursului 

sunt consilierea celorlalți manageri în probleme de 

resurse umane; coordonarea desfășurării activităților de 

resurse umane; coordonarea elaborării politicilor și 

programelor de resurse 

umane; coordonarea 

personalului din 

departamentul de resurse 

umane; elaborarea 

strategiei de resurse 

umane; monitorizarea 

costurilor de personal; 

monitorizarea sistemului 

de relații de muncă al 

organizației; organizarea 

activității departamentului 

de resurse umane; 

reprezentarea 

compartimentului de 

resurse umane.  
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În perioada 14 martie - 4 aprilie 2022, Camera de 
Comerț și Industrie Maramureș a organizat o nouă serie 
de curs pentru ocupația “ AGENT DEZINFECŢIE, 
DERATIZARE, DEZINSECŢIE “. 

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 
CCIMM în colaborare cu o firmă specializată în domeniu. 
Cei 26 de cursanți au susținut examenul final în data de 
5 aprilie 2022. 

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. 

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM  

Ne face plăcere să anunțăm 
ediția 2022 a evenimentului 
Auto Show Maramureș, ce va 
avea loc între 10 și 12 
iunie la Baia Mare Value 
Centre, în zona exterioară 
aferentă centrului comercial 
(parcare). Cele mai noi modele 
și tehnologii din domeniul auto 
vor fi aduse în atenția 
publicului larg interesat și 
pasionat de acest eveniment 
automotive. 

Auto Show Maramureș este 
evenimentul care sprijină 
redresarea industriei auto, 
încurajează promovarea pe piața 

auto locală și regională și contribuie 
la consolidarea relațiilor parteneriale 
între profesioniștii din domeniu. 

Auto Show Maramureș include: 

• mașini noi; 
• mașini hybrid și electrice; 
• vehicule de teren; 
• moto&bike; 
• colantări auto & tunning; 
• accesorii auto. 
• oferte de credite auto. 
     Pentru detalii și 
informații suplimentare, vă 
rugăm să ne contactați 
la: tel. 0733674898, email: 
expo@ccimm.ro, persoană 
de contact: Oana Dulf, 

director Servicii și Evenimente 
C.C.I. Maramureș. 

Partener eveniment: BAIA MARE 
VALUE CENTRE 

https://www.ccimm.ro/cursuri/ 

Înscrieți-vă în perioada 15-30 aprilie la cursurile organizate de CCI Maramureș 

și beneficiați de 10% REDUCERE! 

https://www.ccimm.ro/evenimente/auto-show-maramures-2022/
https://www.ccimm.ro/cursuri/


HERMES CONTACT 8  
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Camera de Comerț și Industrie Maramureș vă 
invită să participați, în 28 aprilie 2022, între orele 
16:30 – 19:00, la un seminar de informare a agenților 
economici privind gestiunea deșeurilor. 

Acesta va fi susținut, în format hybrid, de Claudia 
Simion și Marcela Mateaș, specialiști cu o vastă 
experiență în domeniu, care vor răspunde punctual 
problematicilor Dumneavoastră și vor prezenta 
noutățile legislative privind gestiunea deșeurilor. 

Înregistrarea la seminarul de informare privind 
legislația muncii se face prin completarea talonului de 
participare pe care îl găsiți pe pagina evenimentului: 
https://www.ccimm.ro/evenimente/gestiunea-
deseurilor-apr-2022/. 

Alte detalii suplimentare pot fi obținute la Direcția 
Servicii și Evenimente a Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș, persoană de contact Oana Dulf, 
telefon 0733-674898, e-mail: expo@ccimm.ro.  

Vă invităm la un nou seminar despre ultimele 
modificări aduse legislației fiscale, organizat în format 
online și offline, susținut de domnul drd. ec. Adrian 
Bența, un profesionist în domeniu, consultant fiscal și 
auditor financiar. 

Tematica seminarului: 
• Parcurgerea noutăților fiscale; 
• Impozitarea diurnei. Noile proceduri; 
• Șomaj tehnic decontat din bugetul asigurărilor de 

șomaj; 
• Regimul sponsorizărilor. Procedurile valabile în 

anul 2022; 
• Definitivarea calculului de impozit pe profit pentru 

anul 2021 – reducere de impozit conform OUG nr. 
153/2020; 

• Taxa pe valoare adăugată, regimul OSS, livrări și 
achiziții intracomunitare, exporturi; 

• Impozit pe venitul datorat de nerezidenți. 
Proceduri de aplicare a convențiilor de evitare a 
dublei impuneri; 

• Jurisprudența Curții Europene de Justiție în cauze 
pronunțate în anul 2022 inclusiv pe cauze din 
România; 

• Dezbateri și discuții libere pe situații ale 
participanților la seminar. 

Problemele fiscale își găsesc răspunsul și 

rezolvarea la acest seminar de fiscalitate! 
IMPORTANT: Aveți posibilitatea de a discuta direct 

cu drd. ec. Adrian Bența cu privire la spețele sau 
cazurile cu care vă confruntați în activitatea 
Dumneavoastră!  

Pentru înscriere accesați: https://www.ccimm.ro/
evenimente/seminar-de-fiscalitate-cu-adrian-benta/   

https://www.ccimm.ro/evenimente/gestiunea-deseurilor-apr-2022/
https://www.ccimm.ro/evenimente/gestiunea-deseurilor-apr-2022/
https://www.ccimm.ro/evenimente/seminar-de-fiscalitate-cu-adrian-benta/
https://www.ccimm.ro/evenimente/seminar-de-fiscalitate-cu-adrian-benta/

