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O delegație condusă de președintele 
Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș, Florentin-Nicolae Tuș, din 
care au mai făcut parte directorul 
economic al C.C.I. Maramureș - Diana 
Cheța, directorul Servicii și 
Evenimente C.C.I. Maramureș – Oana 
Dulf, președintele Camerei de Comerț 
și Industrie Sălaj, Paul Morar și 
administratorul companiei S.C. Real 
INFO S.R.L - Gabriel Costin a participat 
în perioada 4 - 7 mai 2022, în Trnava, 
Slovacia, la o misiune economică.  

Scopul acestei întâlniri de afaceri a 
fost de a identifica potențiali parteneri 
de business pentru companiile membre 
C.C.I. Maramureș, respectiv de a 

consolida relațiile parteneriale cu 
Camera de Comerț și Industrie Trnava, 
organizație cu care C.C.I. Maramureș a 
demarat relațiile de colaborare în urmă 
cu 20 de ani. In cadrul misiunii 
economice, C.C.I. Maramureș 
(reprezentată de Florentin-Nicolae Tuș 
- președinte) a semnat un acord de 
cooperare cu C.C.I. Trnava 
(reprezentată de Jan Gabriel - 
presedinte). Documentul prevede, 
printre altele, cooperarea directă a 
părților în scopul promovării relațiilor 
bilaterale economice, științifice, 
tehnice și de informare între structurile 
antreprenoriale slovace și române, 
inclusiv între autorități. De asemenea, 

Camera de Comerİ şi Industrie Maramureş a semnat un acord 

de cooperare cu Camera de Comerİ şi Industrie Trnava 

MISIUNE ECONOMICĂ ÎN SLOVACIA 

cele două organizații camerale vor 
organiza în comun prezentări, expoziţii, 
seminarii, conferinţe, întâlniri de 
afaceri etc; vor identifica parteneri de 
cooperare pentru mediul de afaceri și 
vor elabora cereri comune de 
participare la proiecte, granturi și alte 
programe europene. Tot in cadrul 
întâlnirii de lucru de la C.C.I. Trnava, cei 
doi președinți au prezentat situația 
economică a regiunilor pe care le 
reprezintă și proiectele organizațiilor 
camerale pentru anul in curs.  

 
Întâlniri B2B, vizite la Parcul Științific 

Universitar „Slovacia” al Universității 
de Tehnologie din Trnava și la fabrica 
de bere cu tradiție în regiune 

 

Programul misiunii economice din 
Trnava a continuat cu întâlniri de 
afaceri B2B. Reprezentanții delegației 
din Maramureș au făcut cunoscut 
profilul economic al județului, iar în 
dialogul cu companiile slovace au 

prezentat profilul firmelor pe care le 
reprezintă si obiectul de activitate al 
acestora. În urma discuțiilor, s-au 
stabilit noi relații parteneriale cu 
companii din Trnava și premizele unor 
colaborări în vederea promovării 
serviciilor acestora pe piața din 
România și Slovacia. În baza acordului 
de cooperare semnat joi la Trnava, care 
prevede printre altele implicarea 
directă a părților în scopul promovării 
relațiilor bilaterale economice si 
științifice, delegația maramureșeană a 
efectuat și o vizită la Parcul Științific 
Universitar „Slovacia” al Universității de 
Tehnologie din Trnava. Delegația 
maramureșeană însoțită de conducerea 

universității, respectiv un student 
român din județul Alba, au vizitat 
campusul universitar în cadrul căruia au 
fost prezentată aparatura tehnologică, 
respectiv acceleratorul din Parcul 
Științific. Tot în cadrul misiunii 
economice a fost efectuată o vizită la o 
fabrică de bere artizanală, cu tradiție in 
Trnava - Sessler Brewery. 

 
La final, președintele Camerei de 

Comerț și Industrie Maramureș, 
Florentin-Nicolae Tuș, a adresat 
invitația oficială omologilor din Trnava 
de a participa, in toamnă, la Rivulus 
Dominarum, eveniment expozitional de 
tradiție pentru C.C.I. Maramureș.  
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Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș a organizat, în 12 mai 

2022, seminarul de fiscalitate 
”Noutăți și abordări fiscale” cu Adrian 
Bența, consultant fiscal și auditor 
financiar. Au participat 42 de agenți 
economici din Maramureș, Suceava, 
Satu Mare, Sibiu, Argeș, Timiș, 

SEMINAR DE FISCALITATE CU ADRIAN BENŢA 

O dezbatere amplă pe tema arbitrajului comercial 
a avut loc în 13 mai 2022 la Centrul de Instruire și 
Marketing “Gheorghe Marcaș” al Camerei de Comerț 
și Industrie Maramureș.  
Î mpreună  cu Curteă de Arbitrăj Comerciăl de pe lă ngă  

C.C.Î. Mărămureș , Băroul Mărămureș  ș i cu invitătul 
șpeciăl ăl ăceștui eveniment, prof. univ. dr. Ș tefăn 
Deăconu, preș edintele Curt ii de Arbitrăj Comerciăl 
Înternăt ionăl de pe lă ngă  Cămeră de Comert  și Înduștrie 
ă Romă niei, ău foșt prezentăte ș i ănălizăte ășpecte ăle 
ărbitrăjului comerciăl ș i proceduri î n făt ă inștănt ei 
ărbitrăle.  
Prelegereă șușt inută  de prof. univ. dr. Ș tefăn Deăconu 

pe ăceăștă  temă  ă generăt un intereș deoșebit î n ră ndul 
ăvocăt ilor și juriș tilor prezent i î n șălă de conferint e. Cu 
toăte că  ărbitrăjul comerciăl ește o “temă  î nguștă ” căre 
șe ădreșeăză  î n primul ră nd comerciănt ilor, intereșul ș i 
diălogul pe ăceșt șubiect ă foșt deșchiș ș i de impăct 
pentru reprezentănt ii domeniului juridic. Prof. univ. dr. 
Ș tefăn Deăconu ă măi evidentiăt in dișcurșul șă u bună 
experient ă  ă Romă niei î n ceeă ce priveș te dezvoltăreă 
ărbitrăjului comerciăl, un ăport șemnificătiv ăducă nd 
chiăr Curteă de Arbitrăj ă Romă niei căre, î n cei 70 de ăni 

Brașov, Giurgiu, Vrancea, 
Hunedoara, Bihor, Cluj, 
Sălaj și București.  
   Seminarul s-a desfășurat 
în format hibrid, cu 

participare online și 
participare directă, la sală 
(11 persoane). Timp de 5 
ore au fost dezbătute 
teme de actualitate din 
domeniul fiscalității: 
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 incluziv pe 
cauze din România. La final au avut 
loc dezbateri și discuții libere pe 
situații ale participanților la seminar. 

CONFERINȚĂ PE TEMA ARBITRAJULUI COMERCIAL 
Eveniment dedicat profesioniștilor din domeniul juridic 

de exiștent ă  ș-ă impuș, ă creăt ș i ă conșolidăt o ăctivităte 
șolidă  ă ărbitrăjului comerciăl in Romă niă.  
Avem convingereă că  experient ă Curt ii de Arbitrăj 

Comerciăl Înternăt ionăl de pe lă ngă  Cămeră de Comert  
ș i Înduștrie ă Romă niei poăte conștitui un exemplu de 
bune prăctici î n măteriă ărbitrăjului comerciăl pe căre 
dorim șă  î l promovă m lă nivel regionăl. Ș tim cu tot ii că  
litigiile comerciăle șunt conșumătoăre de energie ș i 
reșurșe finănciăre pentru orice compănie. Arbitrăjul 
comerciăl oferă  poșibilităteă reducerii perioădei de 
șolut ionăre ă unui litigiu, reprezentă nd o ălternătivă  
viăbilă  ș i făcilă  lă inștănt ele de judecătă  ștătăle. Curteă 
de Arbitrăj Comerciăl Înternăt ionăl de pe lă ngă  Cămeră 
de Comert  ș i Înduștrie ă Romă niei ește o inștitut ie cu 
trădit ie, șolut ionă nd î n ultimii 30 de ăni numeroășe 
doșăre ărbitrăle de o complexităte deoșebită . Are î n 
component ă șă pește 170 de ărbitri romă ni ș i ștră ini 
recunoșcut i lă nivel năt ionăl ș i internăt ionăl, iăr din ănul 
2018 ăplică  noi Reguli ărbitrăle î n ăcord cu cele măi 
bune prăctici europene ș i internăt ionăle.  
Mult umim părtenerilor și tuturor celor căre ău 

părticipăt lă conferint ă privind ărbitrăjul comerciăl.  
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În perioada 9 – 12 mai, președintele C.C.I. Maramureș, 
Florentin-Nicolae Tuș, consilierul personal al președintelui – 
Bogdan Legănaru și directorul economic Diana Cheța au 
efectuat vizite de lucru la camerele din Arad și Timiș. A fost 
un schimb de experiență necesar în cadrul căruia au fost 
evidențiate opinii cu privire la modul de lucru, proiectele și 
obiectivele fiecărei organizații camerale.  
 

10 mai – vizită de lucru la C.C.I.A. Timiș 
 

Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură 
Timiș, Florica Chiriță, a primit marți, 10 mai, vizita de lucru a 
delegației maramureșene. În cadrul discuțiilor, au fost 
prezentate serviciile celor două organizații, obiectivele 
pentru anul în curs, planurile de investiții și calendarul 
expozițional. De asemenea, delegația C.C.I. Maramureș 
condusă de președintele Florentin-Nicolae Tuș, a vizitat 
Centrul Regional de Afaceri al Camerei de Comerț, Industrie 

Vizite de lucru la Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură 

Arad şi la Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş 
și Agricultură Timiș, o clădire modernă care găzduiește luna 
întâlniri de afaceri, târguri, expoziții și alte evenimente de 
impact pentru comunitate.  
 

11 mai – vizită de lucru la C.C.I.A. Arad  
 

Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură 
Arad, Gheorghe Seculici, a primit miercuri, 11 mai 2022, vizita 
de lucru a unei delegații a Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș. Discuțiile s-au axat pe identificarea oportunităților 
de colaborare, servicii și activități în sprijinul mediului de 
afaceri, aprofundarea unor metode de lucru în regim intern și 
în relația cu colaboratorii. În acest context, Gheorghe Seculici a 
exprimat deschiderea totală a echipei CCIA Arad de a participa 
la stimularea proiectelor comune. Președintele Camerei de 
Comerț și Industrie Maramureș, Florentin – Nicolae Tuș, a 
propus dezvoltarea unei relații de colaborare cu o implicare 
activă a celor două Camere de Comerț.  

Peste 50 de oameni de afaceri și 
reprezentanți ai administrației 
județene și locale, respectiv ai unor 
O.N.G.-uri au participat în 12 mai 
2022, la Hotelul Magus din Baia 
Mare, la gala The Voices 
of Business Awards 
(VBA), desfășurată în 
premieră în Maramureș. 
Și Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a 
avut plăcerea să dea curs 
invitației la acest 
eveniment organizat de 
revista Transilvania 
Business.  

Seria de evenimente 
VBA pleacă de la 
proiectul “Elite în 
business. Banat și 
Transilvania”. În 2021 

GALA ELITE ÎN BUSINESS A AJUNS ÎN MARAMUREŞ.  

AU FOST PREMIATE 56 DE COMPANII 

revista Transilvania Business a 
publicat a doua ediție a Top 20 
companii cu capital 100% românesc, 
Top 20 companii cu capital 100% 
străin și Top 10 companii cu capital 

mixt din cele 16 județe. Criteriile de 
la prima ediție au fost păstrate, 
considerându-se că indicatorii 
relevanți rămân activele imobilizate 
și capitalurile proprii, care surprind în 

cifre bogăția companiei 
și arată evoluția lor în 
timp. La întocmirea 
clasamentelor au mai fost 
luați în considerare 
indicatorii: cifră de 
afaceri, profit net, număr 
de angajați în anul 2020.  
   Printre companiile 
premiate la gala The 
Voices of Business 
Awards (VBA) s-au 
regăsit și companii 
membre ale Camerei de 
Comerț și Industrie 
Maramureș.  
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CAMERA DE COMERÞ ŞI INDUSTRIE MARAMUREŞ,  

CO-ORGANIZATOR AL TÂRGULUI OFERTELOR EDUCAÞIONALE 2022  

În 19 mai 2022 s-a deschis 

oficial, la Baia Mare Value Centre, 

Târgul Ofertelor Educaționale 

”Alege educația! Alege o carieră 

de succes!”. Pentru organizarea 

celei de-a XX-a ediții, Camera de 

Comerț și Industrie Maramureș s-

a alăturat Inspectoratului 

Școlar  Jude țean ș i 

Centrului Județean de 

Resurse și Asistență 

Educațională Maramureș 

în calitate de co-

organizator. 

Pe parcursul a doua zile, 

elevii claselor terminale 

din școlile generale au 

avut posibilitatea de a 

vizita cele 22 de standuri din 

cadrul târgului pentru a descoperi 

oferta educațională și a alege 

unitatea de învățământ potrivită 

pentru pregătirea pe care doresc să 

o urmeze în anii de liceu. 

Prin rolul conferit de Legea 

Camerelor de Comerț și 

atribuțiile organizației, 

Camera de Comerț și 

Industrie Maramureș va fi 

întotdeauna aproape de 

Inspectoratul Școlar 

Județean Maramureș și va 

susține orice acțiune care 

î n c u r a j e a z ă  ș i 

p r o m o v e a z ă  a c t u l 

educațional.  

Județul Maramureș, prin Consiliul Județean 
Maramureș, a demarat elaborarea  Strategiei Sectoriale - 
Dezvoltarea și Promovarea Turismului în Maramureș, în 
cadrul proiectului „MaraStrategy”, cod SMIS 126337  .  

În vederea pregătirii Strategiei, în următoarea perioadă 
Consiliul Județean Maramureș va organiza o 
serie de evenimente de consultare cu actorii din 
județ pentru dezbaterea temelor de interes în 
conturarea strategiei. În acest context, Consiliul 
Județean Maramureș a invitat Camera de 
Comerț și Industrie Maramureș să participe la 
grupul de lucru dedicat provocărilor sectorului 
turistic din județul Maramureș, în cadrul căreia 
au fost abordate următoarele teme de discuție: 

• Identitatea turistică a județului Maramureș și 
cum poate fi aceasta dezvoltată și promovată; 

• Infrastructura și serviciile turistice din județul 

Consultare pentru dezbaterea temelor de interes în conturarea Strategiei 

Sectoriale - Dezvoltarea şi Promovarea Turismului în Maramureş 
Maramureș și cum pot fi acestea dezvoltate; 

• Caracterizarea profilului turistului (ideal) care vizitează 
Maramureșul și cum poate fi acesta atras în destinație. 

Evenimentul a avut loc la sediul Consiliului Județean 
Maramureș, Sala Bogdan Vodă, în data de 26 mai 2022. 



HERMES CONTACT 5  

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM  

Începând cu data de 11 mai a.c., Camera de Comerț și 

Industrie Maramureș a demarat o noua sesiune de întâlniri 

online, pentru un grup de 12 persoane înscrise la cursul 
CONTABIL. 

Având în vedere ca programul de formare profesională s-a 

desfășurat online, mai multe persoane din diverse județe ale 

țării, 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 eviență 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. 
În urma examenului final, ce se va desfășura în data de 6 

iunie, absolvenții vor obține 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.  

Din 16 mai 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 

În cursul lunii mai, Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș a organizat o nouă sesiune de curs online pentru 
ocupația “ AGENT DEZINFECȚIE, DERATIZARE, 
DEZINSECȚIE“. 

Întâlnirile au fost organizate de luni până joi, și au fost 
susținute de specialiști în acest domeniu, cu o vastă 
experiență, din cadrul DSVSA. Cei 18 de cursanți au susținut 
examenul final în data de 31 mai 2022. 

Competențe obținute: pregatirea dezinfecției; 
dezinfectarea suprafețelor; pregatirea deratizării; 
deratizarea suprafețelor; pregatirea dezinsecției; dezinsecția 
suprafețelor; monitorizarea suprafețelor procesate; 
utilizarea aparatelor de lucru cu acționare electro-mecanica; 
utilizarea aparatelor de lucru acționate prin motoare cu 
ardere internă. 

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 10 

persoane din diverse județe. Examenul final urmeză să se 

desfășoare pe data de 14 iunie a.c.  
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La sfârșitul lunii mai a.c., la solicitarea agenților 
economici din diverse domenii și nu numai, a fost organizat 
cursul Noțiuni Fundamentale de Igienă, pe următoarele 
module:  

Modulul 1: Servicii de producție, depozitare, transport și 
comercializare a alimentelor; inclusiv alimentație publică și 

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM  

a colectivităților; 
Modulul  2: Servicii de curățenie în unități de asistență 

medicală, colectivități de copii și tineri, unități de cazare; 
Modulul 4: Servicii de îngrijire corporală (cosmetică, 

frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, masaj). 
Cursul a fost organizat de specialiști în domeniu, de la 

Direcția de Sănătate Publică Maramureș. 
La această serie de curs, au participat aproximativ 30 de 

persoane înscrise, care au susținut examenul final în data 
de 3 iunie Certificatele de absolvire vor fi emise de către 
Direcția de Sănătate Publică Maramureș și au o valabilitate 
de 3 ani de la data emiterii.  

Centrul EUROPE DÎRECT 
Mărămureș  î n părteneriăt cu 
Cămeră de Comert  ș i Înduștrie 
Mărămureș  ă orgănizăt î n 6 măi 
2022, evenimentul de celebrăre ă 
Zilei Europei 2022 lă Centrul de 
Înștruire ș i Mărketing “Gheorghe 
Mărcăș ”. 
Mănifeștăreă dedicătă  Zilei 

Europei ă reunit ăutorită t i publice, 
ștudent i, elevi, cădre didăctice, 
reprezentănt i ONG, voluntări 
romă ni ș i ștră ini, reprezentănt i ăi 
inștitut iilor culturăle, mășș-mediă, 
precum ș i publicul lărg din judet ul 
Mărămureș , intereșăt șă  șe 
implice î n viăt ă comunită t ii locăle. 

ZIUA EUROPEI 2022 
Î n deșchidereă evenimentului, 

Tătiănă Șășu, Director lă Direct iă 
Pregă tire Profeșionălă  ă CCÎ 
Mărămureș , ă ădreșăt un meșăj 
părticipănt ilor î n călităte de 
reprezentăntă  ă orgănizăt iei găzdă . 
Temele pușe î n dezbătere lă 

ăceșt eveniment ău foșt:  
Partea I: Solidaritate cu 

refugiații din Ucraina. Au făcut 
prezentări: Liceul Pedăgogic Tărăș 
Șevcenko Șighetu Mărmăt iei, 
Liceul Tehnologic “Mărmăt iă” 
Șighetu Mărmăt iei, Așociăt iă Văleă 
Verde Șighetu Mărmăt iei, 
Așociăt iă AȘȘOC Băiă Măre – 
Șăntinelă AȘȘOC, Colegiul 

Pedăgogic ”Regele Ferdinănd” 
Șighetu Mărmăt iei, Blue Point 
Șighetu Mărmăt iei, Colegiul 
Tehnologic ”George Bărit iu” Băiă 
Măre, Centrul pentru Educăt ie 
Încluzivă  Șighetu Mărmăt iei. 

Partea II: Schimb de experiență 
între cluburile de robotică. Au făcut 
prezentări și demonstrații practice: 
Liceul Tehnologic “Mărmăt iă” 
Șighetu Mărmăt iei, Colegiul 
Năt ionăl “Vășile Lucăciu” Băiă 
Măre, Colegiul Tehnologic “George 
Bărit iu” Băiă Măre, Colegiul 
Economic “Pinteă Viteăzul” Căvnic 
ș i Ș coălă Gimnăziălă LUCÎAN 
BLAGA Fă rcăș ă.  
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Acte normative publicate în 

Monitorul Oficial MAI 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș vă invită să participați la o 
sesiune de informare, gratuită, a mediului de afaceri în cadrul căreia vor fi prezentate principalele scheme de 
finanțare de la bugetul de stat, cu accent pe programele:  

START-UP NATION 2022 
MICROINDUSTRIALIZARE 2022 

Evenimentul va avea loc în Baia Mare, 8 iunie 2022, ora 11:00, la 
Centrul de Instruire și Marketing ”Gheorghe Marcaș” al Camerei 
de Comerț și Industrie Maramureș (str. Aleea Expoziției, nr. 5). 

Sesiunea de informare adresată mediului de afaceri va fi 
susținută de Mircea MIHEȘTEAN, director executiv A.I.M.M.A.I.P.E. 
Cluj-Napoca.  

Dacă doriți să participați, vă rugăm să confirmați participarea 
până în 7 iunie 2022, pe adresele de e-mail: cci_mm@ccimm.ro sau office@patronatmm.ro. 

● ORDIN nr. 3.619 din 26 aprilie 2022 
pentru aprobarea nominalizării Unităţii 
E x e c u t i v e  p e n t r u  F i n a n ţ a r e a 
Învăţământului Superior, a Cercetării, 
Dezvoltării şi Inovării ca instituţie 
responsabilă cu accesarea serviciilor 
Ministerului Finanţelor prin sistemul 
informatic propriu PatrimVen (M.O. nr. 
425 din 02.05.2022) 

● LEGE nr. 124 din 2 mai 2022 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 43/2021 pentru 
prelungirea termenului de depunere a 
declaraţiei anuale privind beneficiarul real 
al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 
alin. (4) 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.  431 din 03.05.2022) 

● ORDIN nr. 1.073 din 29 aprilie 2022 
privind aprobarea Convenţiei de 
implementare a Programului RURAL 
INVEST (M.O. nr. 426 din 03.05.2022) 

● ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 
din 4 mai 2022 pentru modificarea unor 
acte normative în domeniul străinilor 
(M.O. nr. 450 din 05.05.2022) 

● ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 
din 6 mai 2022 privind unele măsuri 
pentru acordarea de microgranturi şi 
granturi pentru capital de lucru entităţilor 
din domeniul agroalimentar cu finanţare 
din fonduri externe nerambursabile (M.O. 
nr. 458 din 06.05.2022) 

● LEGE nr. 125 din 5 mai 2022 pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008 privind 

desfăşurarea activităţilor economice de 
către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile 
familiale (M.O. nr. 456 din 06.05.2022) 

● LEGE nr. 127 din 5 mai 2022 pentru 
modificarea art. 12 alin. (8^1) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 (M.O. nr. 
456 din 06.05.2022) 

● LEGE nr. 128 din 5 mai 2022 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 
privind introducerea sistemelor moderne 
de plată (M.O. nr. 456 din 06.05.2022) 

● ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 
din 28 aprilie 2022 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din 
domeniul protecţiei consumatorilor (M.O. 
nr. 456 din 06.05.2022) 

● ORDIN nr. 635 din 20 aprilie 2022 
pentru modificarea şi completarea 
Ordinului ministrului lucrărilor publice, 
dezvoltării şi administraţiei nr. 4.003/2020 
privind aprobarea schemei de ajutor de 
minimis pentru sprijinirea IMM în vederea 
realizării de procese de dezvoltare a unor 
modele conceptuale inovative în 
domeniile de specializare inteligentă, în 
cadrul Programului operaţional regional 
2014-2020 (M.O. nr. 461 din 09.05.2022) 

● ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 
din 9 mai 2022 pentru modificarea art. 
262 alin. (3^2) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă şi a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
19/2022 privind unele măsuri referitoare 
la garanţiile de bună execuţie constituite 
în cadrul contractelor de achiziţie publică 

şi al contractelor sectoriale (M.O. nr. 464 
din 09.05.2022) 

● ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 
din 11 mai 2022 pentru completarea 
Legii nr. 16/2017 privind detaşarea 
salariaţilor în cadrul prestării de servicii 
transnaţionale (M.O. nr. 476 din 
12.05.2022) 

● ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 
din 18 mai 2022 privind unele măsuri 
fiscale, precum şi pentru modificarea şi 
completarea art. 59 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală (M.O. nr. 494 din 18.05.2022) 

● ORDIN nr. 129 din 20 mai 2022 
pentru completarea art. 18 din Ordinul 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale 
nr. 262/2021 privind sistemul de sancţiuni 
aplicabil schemelor de plăţi directe şi 
ajutoarelor naţionale tranzitorii în 
sectoarele vegetal şi zootehnic, aferente 
cererilor unice de plată din anii de cerere 
2021 şi 2022 (M.O. nr.  505 din 
23.05.2022) 

● DECIZIA nr. 14 din 11 martie 2022 
referitoare la interpretarea art. 9 alin. (1) 
lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru 
prevenirea şi combaterea evaziunii 
fiscale, cu modificările şi completările 
ulterioare (M.O. nr. 507 din 24.05.2022) 

● ORDIN nr. 963 din 24 mai 2022 

privind aprobarea Procedurii de 

implementare a măsurii "Granturi pentru 
capital de lucru acordate entităţilor din 

domeniul agroalimentar" din cadrul 
schemei de ajutor de stat instituite prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

61/2022 privind unele măsuri pentru 
acordarea de microgranturi şi granturi 
pentru capital de lucru entităţilor din 

domeniul agroalimentar cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile (M.O. nr. 
511 din 24.05.2022)  
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C.C.I. Maramureş - Busola dumneavoastră în afaceri ! 
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Camera de Comerț și Industrie Maramureș și Baia 
Mare Value Centre organizează în perioada 10 – 12 iunie 
a.c., în parcarea centrului comercial (Bd. București, nr. 
53), a doua ediție a evenimentului AUTO SHOW 
MARAMUREȘ.  

 

Dealeri auto cu referință în domeniu vă invită să 
descoperiți cele mai noi modele de autovehicule: 
MERCEDES-BENZ (oferta de mașini electrice), MAZDA, 
OPEL, SUZUKI – cu cel mai nou model S-CROSS, DACIA, 
NISSAN, RENAULT, VOLKSWAGEN (Volkswagen T6 
TRANSPORTER VAN de marfă, Volkswagen Caddy cu 
locuri, Volkswagen Crafter simplă cabină autoșasiu), 
KIA. ACO DISTRIBUTION SRL va expune în premieră o 
nouă marcă auto pentru Baia Mare - SSANG YONG 
precum și NOUL JEEP COMPASS HYBRID. MOTO MAXX, 
reprezentanți CAN AM, vor expune și anul acesta o 
gamă variată de vehicule off-road și onroad: ATV-uri, Ski 
jeturi, Snowmobile, Ssv-uri, Spyder și alte produse 
pentru profilul nautic.  

 

Pentru confortul și siguranța Dumneavoastră, ViperX 
vă oferă o gamă variată de Alarme auto, închideri 
centralizate, stații cb, navigații GPS, xenoane, carkit, 
sonorizare auto, senzori parcare, xenoane. ViperX 
comercializează produse și accesorii auto menite să 
sporească siguranța și confortul mașinii dumneavoastră 
contribuind, totodată, la sporirea plăcerii de a conduce.  

 

Iar pentru un aspect deosebit al mașinii și protecție 
maximă, la standul Rednic ProDetailing veți găsi cele 
mai interesante produse și oferte. După aplicarea unor 
folii auto omologate pe interiorul geamurilor 
autoturismului, se reduce considerabil timpul necesar 
de funcționare al aparatului de climatizare. De 
asemenea un montaj de folie auto omologată filtrează 
razele solare și oprește căldura, asigurând și un confort 
sporit la drumuri lungi, ziua sau noaptea, conducătorul 
auto nemaifiind atât de deranjat de lumina farurilor din 
spate datorită foliei auto omologate. Folia auto 
omologată este folie de calitate, iar prin proprietățile 
sale speciale, filtrează 99% din radiațile UV, protejând 
astfel interiorul autoturismului. 

AUTO SHOW MARAMUREȘ: Expoziție de 
mașini noi, vehicule de teren & accesorii auto  

10 - 12 iunie 2022, în parcarea BAIA MARE VALUE CENTRE 
Program de vizitare ”Auto Show Maramureș”:  
- 10 – 11 iunie - interval orar 10:00 – 20:00;  
- 12 iunie - între orele 10:00 – 19:00.  
 

INTRAREA LIBERĂ! 


