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Un proiect de lege depus la Senat, 
iniţiat de un grup de 40 de parlamentari 
UDMR,  PSD ş i  PNL propune 
modificarea Legii 335/2007, a camerelor 
de comerț și industrie. 

Printre modificările propuse se 
află includerea tuturor antreprenorilor 
din România într-un catalog al firmelor, 
gestionat de către camerele de comerţ, 
conform unor modele consacrate la 
nivel european și certificarea de către 
camerele de comerţ a competenţelor 
administratorilor din cadrul companiilor, 
echivalentul deținerii unui paşaport de 
încredere. 

În momentul de față, României îi 
lipsește promovarea externă coerentă a 
mediului de afaceri. Această promovare 
a fost lăsată în seama statului român, iar 
rezultatele acestor acțiuni sunt aproape 
zero. Este unul dintre motivele pentru 
care România a înregistrat un deficit al 
balanței comerciale în 2021 de 23,8 
miliarde de euro, față de 18,3 miliarde de 
euro în 2020, cu importuri care au ajuns 
la 98,4 miliarde de euro și cu exporturi 
realizate preponderent de firmele cu 
capital străin. La nivelul autorităților 
publice, portretul mediului de afaceri 
național este construit exclusiv pe baza 
unor date cantitative, multe dintre ele 
relevante doar din punct de vedere fiscal. 
Informațiile despre realitatea “vieții 

economice” a companiilor din România 
lipsesc din acest portret. În aceste 
condiții, efectele oricăror măsuri de 
promovare sau de sprijinire rămân sub 
potențial. Această inițiativă propune, prin 
catalog și informațiile cuprinse în acesta, 
o soluție într-un demers care are ca scop 
reconsolidarea afacerilor românești, 
dinamizarea schimburilor comerciale și 
stimularea atragerii de investiții. În 
Europa, un model similar a fost 
implementat cu succes în Ungaria, unde 
toate companiile înregistrate în Registrul 
Comerțului au obligația legală de a se 
înscrie și în Registrul Cameral, 
administrat de camerele de comerț 
maghiare. 

În ceea ce privește certificarea de 
că t re  camere le  de  comer ţ  a 
competenţelor administratorilor din 
cadrul companiilor, scopul introducerii 
acestui certificat de competență este de 
a creşte calitatea actului comercial și de 
a responsabiliza agenţii economici. În 
2021, la Oficiul Național al Registrului 
Comerțului figurau ca fiind active și în 
funcțiune un număr de peste 1,1 
milioane de companii, dar la ANAF, 
pentru aceeaşi perioadă au depus 
bilanțul anual numai 768.367 de 
companii, în timp ce aproape 25% dintre 
companiile în funcțiune nu au depus 
bilanțul. Un curs de competențe de bază 

pentru administratorii companiilor le-ar 
oferi acestora cel puțin o introducere în 
obligațiile legale pe care le aduce cu 
sine administrarea activității economice 
curente a unei companii, demersurile de 
conformare fiscală sau formalitățile în 
relația cu autoritățile statului. 

Un aspect relevant în contextul 
acestei inițiative este realitatea în care 
funcționează sistemul camerelor din 
România. Camerele de comerț sunt o 
s t ruc tu ră  de o rgan i za ț i i  non -
g u v e r n a m e n t a l e ,  n o n - p r o f i t , 
independente, care se finanțează 
exclusiv din activități proprii și care nu 
beneficiază de nicio formă de sprijin 
public, dar din partea cărora autoritățile 
publice și mediul economic au avut în 
permanență așteptări. 

Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș apreciază ca fiind bună și 
necesară intenția de bază a celor două 
propuneri din acest demers legislativ. 
Identificarea celor mai potrivite soluții 
pent ru  rezo lvarea prob lemelor 
menționate de inițiatori este un proces 
care se află în dezbatere publică. 
Indiferent de forma finală pe care acest 
proiect o va îmbrăca, vom susține 
întotdeauna inițiativele care lansează un 
dialog cu privire la cele mai bune măsuri 
pentru îmbunătățirea mediului de 
afaceri.  

Sistemul cameral susține noul proiect  
de lege al camerelor de comerț din România 
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La Centrul de Instruire și Marketing ”Gheorghe 
Marcaș” al C.C.I. Maramureș a avut loc în 14 aprilie 
2022 Adunarea Generală a Membrilor Camerei de 
Comerț și Industrie Maramureș.  

Cu 7 puncte pe ordinea de zi și o participare 
numeroasă a membrilor organizației camerale, ședința 
condusă de președintele Florentin-Nicolae Tuș s-a 
desfășurat conform statutului și a adus în atenția celor 
prezenți informații despre activitatea C.C.I Maramureș 
în anul 2021, programul pentru anul în curs, respectiv 

Adunarea Generală a Membrilor  

Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş 

alte situații și raportări. 
La finalul ședinței, membri ai C.C.I. Maramureș au 

transmis aprecierea față de activitatea și programul pe 
care Camera de Comerț și Industrie Maramureș îl 
propune pentru 2022, un an cu provocări multiple în 
continuare, în care se resimt atât efectele pandemiei 
de COVID-19 cât și ale conflictului militar din Ucraina.  

Camera de Comerț și Industrie Maramureș adresează 
mulțumiri tuturor membrilor C.C.I. Maramureș care au 
participat la Adunarea Generală a Membrilor Camerei 
de Comerț și Industrie Maramureș.  

Camera de Comerț și Industrie Maramureș 
organizează un nou seminar hibrid despre ultimele 
modificări aduse legislației fiscale. Sesiunea de 
informare susținută de drd. ec. Adrian Bența va avea 
loc în 12 mai 2022, între orele 10:00 – 14:30, la Sala 
Polivalentă a Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș.  

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

șomaj; 
4. Regimul sponsorizărilor. Procedurile valabile în 

anul 2022; 
5. Definitivarea calculului de impozit pe profit 

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

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

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

8. Jurisprudența Curții Europene de Justiție în cauze 
pronunțate în anul 2022 incluziv pe cauze din 
România; 

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

Înscrieri și informații suplimentare: Direcția Servicii 
și Evenimente a Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș, expo@ccimm.ro; (0733) 674 898; 
persoană de contact: Oana Dulf. 

Seminar de fiscalitate la C.C.I. Maramureș 
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În 14 aprilie 2022, în sala de evenimente a 
Hotelului Seneca a avut loc deschiderea festivă a 
Olimpiadei Naționale de CHIMIE.  

În perioada 18 – 22 aprilie s-a desfășurat 
Olimpiada Națională la disciplinele din Aria 
Curriculară TEHNOLOGII – Domeniul 
ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, 
TELECOMUNICAȚII. 

Festivitatea de deschidere a acestei competiții a 
avut loc în 18 aprilie în sala de conferințe de la 
Eurohotel, la acest eveniment fiind prezenți pe lângă 
cei 54 de elevi calificați la etapa națională, profesorii 
care însoțesc loturile de elevi, Comisia centrală a 
olimpiadei și Comisia județeană de organizare. 

La deschiderea olimpiadei au participat: Antoaneta 
Bolchiş – secretar de stat în cadrul Ministerului 
Educației, președintele Comisiei Centrale , conf. univ. 
dr. ing. Mircea Horgoș – Universitatea Tehnică din 
Cluj Napoca, Facultatea de Inginerie Baia Mare, 
președintele executiv, Sorina Maria Zirbo – inspector 
școlar pentru învățământ profesional și tehnic la 
Inspectoratul Școlar Județean Cluj, vicepreședintele, 
prof. Marin Streche, Florentin-Nicolae Tuș – 
președintele Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș, conf. univ. dr. ing. Erdei Zoltan – 
manager calitate EATON ELECTRO PRODUCȚIE 
SÎRBI, inspectori școlari din cadrul ISJ Maramureș, 
directori ai unor colegii și licee tehnologice din Baia 
Mare. 

În cadrul festivității de deschidere președintele 
Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, domnul 
Florentin-Nicolae Tuș, a luat cuvântul și a adresat 
felicitări Inspectoratului Școlar Județean și 

Florentin-Nicolae Tuş, preşedinte C.C.I. Maramureş: 

”Ca şi Cameră de Comerţ, suntem aproape de 

Inspectoratul Şcolar şi de actul de educaţie” 

Două olimpiade naționale a găzduit municipiul Baia Mare în luna aprilie 2022. La 
invitația Inspectoratului Școlar Județean, la festivitățile de deschidere a luat parte 
și președintele Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, Florentin-Nicolae Tuș.  

Consiliului Județean Maramureș, care a fost alături de 
I.S.J. în organizarea acestor acțiuni.  

”E o provocare să organizezi 4 olimpiade naționale 
și 2 competiții școlare sportive. Nu e deloc ușor, iar 
ca lucrurile să iasă bine să știți că în spate stă foarte 
mult efort, o echipă foarte dedicată. Rezultatele 
voastre vor contribui la reușita și la succesul acestui 
eveniment. Ca și Cameră de Comerț, suntem aproape 
de Inspectoratul Școlar și de actul de educație. Felicit 
și Universitatea Tehnică pentru implicare, pe domnul 
prodecan Horgoș care azi este prezent în calitate de 
președinte al Comisiei centrale. Fără dânșii ar fi 
foarte greu de organizat acest eveniment. Domniile 
lor asigură baza materială pentru proba practică, 
proba care are o pondere semnificativă în competiție. 
Urez succes tuturor. Toți sunteți câștigători.”, a 
transmis președintele C.C.I. Maramureș.  

Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a avut 
onoarea de a fi gazda a patru olimpiade școlare și 

două campionate naționale, în intervalul martie – 
mai 2022: 

• Campionatul național de schi alpin 

• Olimpiada națională de chimie 

• Olimpiada națională de limba și literatura germană

-maternă 

• Olimpiada națională - aria curriculară tehnologii - 

domeniul electronică, automatizări, 

telecomunicații 

• Olimpiada națională interdisciplinară "cultură și 

spiritualitate românească" 

• Campionatul național școlar de înot. 
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Conferinþa de „Lansare Strategii” în cadrul proiectului „Mara Strategy”  

Consiliul Județean Maramureș a 
invitat Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș la conferința 
prilejuită de lansarea elaborării 
strategiilor „Planul de Amenajare a 
Teritoriului Județului” și „ Strategie 
sectorială Dezvoltarea și 
Promovarea Turismului”. 
Conferința s-a desfășurat în data de 
13 aprilie 2022, ora 13.00, în Baia 
Mare, la sediul din strada Gheorghe 
Șincai nr. 46, sala „Bogdan Vodă” 
și s-a organizat în format hibrid. 

Consiliul Județean, prin proiectul 
„MaraStrategy", cod SIPOCA 556/cod 
SMIS 126337”, finanțat prin 
Programul Operațional Capacitate 
Administrativă, Cererea de proiecte 
CP10/2018 pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate, „Fundamentarea deciziilor, 

Începând cu data de 1 mai 2022, AJOFM Maramureș 
va utiliza o nouă aplicație destinată în exclusivitate 
angajatorilor din județul Maramureș, care are ca scop 
eficientizarea plăților pentru subvenționarea locurilor 
de muncă.  

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței 
de Muncă Maramureș ne-a solicitat sprijinul în 
vederea aducerii la cunoștința tuturor 
membrilor CECCAR organizarea acestui 
workshop în vederea instruirii pentru 
implementarea aplicației PISA 2.0. Această 
nouă aplicație va fi utilizată pentru depunerea 
deconturilor lunare necesare obținerii 
subvențiilor acordate în baza reglementărilor 
legale specifice.  

Workshop-ul s-a desfășurat în data de 27 
aprilie 2022, în intervalul orar 9.00 – 12.00.  

Având în vedere că această nouă aplicație 
vine în sprijinul mediului de afaceri din județul 
Maramureș, în calitate de partener, am 
răspuns solicitării AJOFM de a-i sprijini cu un 

planificare strategică și măsuri de 
simplificare pentru cetățeni la nivelul 
administrației publice locale din 

regiunile mai puțin dezvoltate” a 
semnat documentele pentru 
implementarea contractelor în urma 
cărora vor rezulta două documente 
strategice pentru Maramureș: „Planul 
de Amenajare a Teritoriului Județului” 
în valoare de 800.000 lei plus tva și 
„Servicii consultanță realizare 
Strategie sectorială Dezvoltarea și 
Promovarea Turismului în 
Maramureș” în valoare de 149.890 lei 
plus tva. 

Totodată, în cadrul evenimentului a 
fost prezentat și „Planul Strategic 
Instituțional” adoptat de plenul 
Consiliului Județean, precum și 
„Strategia Investițională a Județului 
Maramureș” aflată în faza de 
elaborare. 

Instruire aplicaþie PISA - AJOFM Maramureş la Centrul de Instruire şi 

Marketing ”Gheorghe Marcaş” al CCI Maramureş 

spațiu destinat acestei instruiri PISA, punându-le astfel la 
dispoziție sala mare a Centrului de Instruire și Marketing 
”Gheorghe Marcaș” al Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș.  
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM  

Începând cu data de 28 martie a.c., Camera de Comerț 
și Industrie Maramureș a organizat în sistem online, 
cursul pentru ocupația “INSPECTOR ÎN DOMENIUL 
SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ” (COD COR 
325723).  

Întâlnirile s-au desfășurat online - live, de 
luni până joi, și au fost susținute 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 un număr de 11 
persoane din diverse domenii de activitate, 
care au susținut examenul final în data de 29 
aprilie, 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. 

În urma solicitării mai multor instituții publice și 
private, în perioada 28 martie - 21 aprilie 2022, 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 s-a 
desfășurat în data de 3 mai și a constat într-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 11 - 21 aprilie 2022, 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 16 

angajați ai operatorilor economici din diverse județe, 
care au susținut examenul final în data de 28 aprilie 
2022.  
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Camera de Comerț  ș i Indușțrie Maramureș , Curțea de Arbițraj Comercial de pe la nga  C.C.I. Maramureș  
(preș edințe avocaț Olivia Cherhaț) î n colaborare cu Baroul Maramureș  organizeaza , î n 13 mai 2022, la 
Cențrul de Inșțruire ș i Markețing ”Gheorghe Marcaș ” al C.C.I., o conferinț a  deșpre ARBITRAJUL COMERCIAL. 
Preș edințele C.C.I. Maramureș , Florențin-Nicolae Tuș  ș i Decanul Baroului Maramureș , Florin Andreicuț  

(foțo), au dișcuțaț î n 19 aprilie a.c. ca țeva așpecțe organizațorice aferențe prega țirii aceșțui evenimenț.  
Invițațul șpecial al conferinț ei va fi prof. univ. dr. Ș țefan Deaconu, preș edințele Curț ii de Arbițraj Comercial 

Ințernaț ional de pe la nga  Camera de Comerț  ș i Indușțrie a Roma niei. 
“ARBITRAJUL COMERCIAL ȘI PROCEDURA ÎN FAȚA INSTANȚEI” - eșțe țema pe care prof. univ. dr. 

Ș țefan Deaconu o va șușț ine î n cadrul conferinț ei. 

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM  

O nouă serie de curs, online „Inspector / Referent 
Resurse Umane a fost organizat în perioada 04 - 19 
aprilie 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 11 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. 
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Președintele Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș a participat la finalul lunii aprilie la 
Conferința Baroului Maramureș - “Avocatura în 
schimbare. Provocări.” Florentin-Nicolae Tuș a 
transmis celor prezenți mesaje de apreciere față 
de rolul și importanța profesiei juridice, 
respectiv a subliniat și a făcut referiri la 
responsabilitatea majoră pe care reprezentanții 
domeniului juridic o au în exercitarea meseriei.  
Conșiliul Baroului Maramureș  ș i membrii Baroului 

Maramureș  î n parțeneriaț cu UNBR, INPPA Cențral ș i 
INPPA Cențrul Terițorial Cluj Napoca precum ș i 
Wolțerș Kluwer Romania au organizaț șa mba ța , 30 
aprilie 2022, de la ora 10:30, la Complex Romaniț a, o 
conferinț a  cu țema principala  ”Avocațura î n 
șchimbare. Provoca ri”.  
Cu ocazia aceșței conferinț e, noii colegi șțagiari 

primiț i î n profeșie î n șeșiunea de examen aprilie 
2022 au depuș jura ma nțul de ințrare î n profeșie î n 
faț a membrilor Conșiliului Baroului Maramureș  ș i î n 
prezenț a preș edințelui UNBR, av. dr. Traian Briciu.  
Temele care au foșț șupușe dișcuț iei î n cadrul 

aceșței conferinț e au foșț urma țoarele:  
- Implicarea profeșiei î n așișțenț a juridica  oferița  

ceța ț enilor ucraineni, care ș i-au pa ra șiț ț ara î n urma 
conflicțului armaț, precum ș i ajuțorul umanițar oferiț 
de avocaț i aceșțor oameni. La dișcuț iile pe aceașța  
țema  a parțicipaț inclușiv domnul 
conșul Parvu Florin (Conșulațul 
Roma niei din Șoloțvino). 

- Ințeracț iunea ș i comunicarea 
profeșiilor juridice. Așpecțe legale, 
ețice ș i deonțologice.  

- Acceșul î n profeșia de avocaț. 
Provoca rile legii privind țeșțul de 
proporț ionalițațe ș i cerinț ele 
Comișiei Europene.  

- Organizarea ințerna  a 
profeșiei. Perșpecțive prin 
funcț ionarea inșțițuț iilor profeșiei 
(inclușiv țeme legațe de Cașa 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș, invitată 
la conferința: ”Avocatura în schimbare. Provocări” 

Cențrala  de Penșii).  
Au parțicipaț la aceașța  conferinț a : Traian Briciu – 

preș edințe al UNBR; Baco Mihai – vicepreș edințe al 
UNBR ș i decan al Baroului Alba; Dan Oancea – 
direcțor a INPPA; Bogdan Ilea – șecrețar de șțaț î n 
Minișțerul Jușțiț iei; Șțanca Gidro – direcțor al INPPA 
Cențru Terițorial Cluj Napoca; Baculeșcu Vlad – 
decan al Baroului Șațu Mare; Șțancu Adrian – decan 
al Baroului Bihor; Domocoș Crișțian – prodecan al 
Baroului Bihor ș i membru î n Comișia Permanența  a 
UNBR; Dacia Rubl – decan al Baroului Bișțriț a; Daniel 
Cișmaru – șecrețar general UNBR; Veronica Morecuț 
– ș ef șerviciu relaț ii ințernaț ionale din cadrul UNBR.  
De așemenea, au foșț invițaț i î nțreg corpul 

profeșional al magișțraț ilor, judeca țori ș i procurori 
de la inșțanț ele din Maramureș , precum ș i 
conducerile IPJ Maramureș , Jandarmeria Maramureș , 
Conșiliul Județ ean, Prefecțura Maramureș , Camera 
de Comerț  ș i Indușțrie Maramureș , Șpițalul Județ ean 
”Dr. Conșțanțin Opriș ”, Poliț ia de Fronțiera  Șighețu 
Marmaț iei, Colegiul Conșilierilor Juridici Maramureș , 
reprezențanț i ai Camerei Execuțorilor Judeca țoreș ți 
(inclușiv șerviciile juridice care deșerveșc aceșțe 
inșțițuț ii).  La lucra ri au mai luaț parțe ș i membri ai 
Barourilor Maramureș , Bihor, Șațu Mare, Bișțriț a, 
Cluj, Șa laj. I nțreg evenimențul ș-a derulaț î n șala 
Diamond a Hoțelului Romaniț a din localițațea Recea.  
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Camera de Comerț și Industrie Maramureș în colaborare 
cu Centrul comercial Baia Mare Value Centre lansează ediția 
2022 a evenimentului Auto Show Maramureș. Evenimentul 
automotive va avea loc în perioada 10 - 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 înscrieri și alte detalii suplimentare, contactați 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș: telefon 0733-
674898, e-mail: expo@ccimm.ro, persoană de contact: 
Oana Dulf, Servicii și Evenimente C.C.I. Maramureș. 

Auto Show Maramureș 2022, 
10 - 12 iunie, în parcarea  

BAIA MARE VALUE CENTRE 

Referitor la calendarul târgurilor și expozițiilor pentru anul 

în curs, ne face plăcere să aducem în atenția 

Dumneavoastră calendarul târgurilor și expozițiilor 

organizate de sistemul cameral și Romexpo pentru anul 

2022. Acesta a fost actualizat pe site-ul Camerei de Comerț 

și Industrie a României și poate fi vizualizat accesând link-ul 

https://ccir.ro/targuri-si-expozitii-din-romania/.  

În măsura în care sunteți interesați de participarea la astfel 

de evenimente, vă rugăm accesați pagina menționată mai 

sus.  

Calendarul târgurilor și expozițiilor 
2022, actualizat pe site-ul Camerei 
de Comerț și Industrie a României 

https://ccir.ro/targuri-si-expozitii-din-romania/

