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PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ LA EXPO

Rivulus Dominarum
Oportunități de afaceri și promovare pentru companii
Delegații străine de la cinci Camere de Comerț și Industrie din trei țări: Ungaria (C.C.I.
Békéscsaba, C.C.I. Szolnok și C.C.I. Miskolc), Slovacia (C.C.I. Trnava) și din Republica
Moldova (de la C.C.I. a Republicii Moldova) au participat, în perioada 23 – 25
septembrie, la expoziția de bunuri de larg consum ”Rivulus Dominarum”, respectiv la
o serie de discuții cu reprezentanți ai comunității de business din județul Maramureș.

După aproape trei ani de restricții
impuse de pandemia de Covid-19,
Camera de Comerț și Industrie
Maramureș în colaborare cu C.C.I. a
Republicii Moldova și cu sprijinul
Consiliului
Județean
Maramureș au readus în
atenția
comunității
băimărene o nouă ediție a
Salonului
”Republica
Moldova prezintă”. 20 de
agenți economici de peste
Prut au depus eforturi
considerabile pentru a
reveni în municipiul nostru

și a promova pe piața locală produse
de calitate cu specific moldovenesc:
vinuri,
confecții
cu
motive
tradiționale, brânzeturi, fructe uscate
etc.

La expo ”Rivulus Dominarum” a
revenit anul acesta și conducerea
Camerei de Comerț și Industrie
Trnava. Din delegația slovacă au mai
făcut parte și 3 companii care au
expus produse în standul alocat
organizației camerale din Trnava și au
participat la întâlniri B2B cu companii
din Maramureș din domeniul
producției de lacuri și vopsele pentru
lemn, respectiv din domeniul
panificației / brutării. Și delegația din
Ungaria a fost una numeroasă,
această prezență întărind astfel
relațiile parteneriale pe care C.C.I.
Maramureș le are cu C.C.I.

Continuare în pag. a 2-a
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Békéscsaba, C.C.I. Szolnok și C.C.I.
Miskolc. Delegații străini au luat parte
la deschiderea oficială a celei de-a
XXVIII-a
ediții
a
manifestării
expoziționale ”Rivulus Dominarum”,
programul zilei de 23 septembrie
continuând cu o vizită la Grupul de
firme ELECTRO SISTEM – membru

C.C.I. Maramureș, care are ca obiect
de
activitate
producția
și
comercializarea de posturi de
transformare compacte, tablouri
electrice de medie și joasă tensiune și
comercializarea de echipamente de
medie și joasă tensiune pentru
sistemele de distribuție a energiei
electrice. Tot vineri, delegația străină
a vizitat și Complexul Turist Șuior, o
altă companie membră a
organizației
camerale
din
Maramureș.
Ziua de 24 septembrie a fost
dedicată
Maramureșului
voievodal. Camera de Comerț și
Industrie Maramureș le-a oferit
oportunitatea partenerilor străini
de a cunoaște și partea ancestrală
a județului, valorile și motivele
tradiționale care îi atrag pe turiști
să
revină
în
Maramureș.

Obiectivele turistice vizitate
au fost biserica de lemn de
la Șurdesti, Cimitirul Vesel
de la Săpânța, Mănăstirea
Săpânța-Peri și Memorialul
Durerii.
La
Sighetu
Marmației a avut loc și o
întâlnire
cu
oficialii
administrației publice locale
care au prezentat profilul municipiului
unde se agață harta în cui și
oportunitățile de investiții din zonă.
Din delegația condusă de președintele
Camerei de Comerț și Industrie
Maramureș, Florentin-Nicolae Tuș au
mai făcut parte și oficiali ai C.C.I. Iași,
respectiv ai Camerei de Comerț și
Industrie a României.
La expo ”Rivulus Dominarum” au

participat 36 de agenți economici din
țară - Maramureș, Ilfov, Suceava,
Bihor, Constanța, Cluj-Napoca, Dolj,
Bihor, Satu Mare, Timiș, București,
Mureș, Brașov, Teleorman - și
aproximativ 20 de firme din Republica
Moldova. Ediția din acest an a
înregistrat peste 11.000 de vizitatori.
Produse expuse spre vânzare:
Bijuterii hand-made cu cristale
swarovski – artizanat, confecții damă,
încălțăminte,
produse naturiste:
ceaiuri, tincturi, creme, siropuri,
uleiuri, pictură pe față, îmbrăcăminte,
textile, dulciuri, șeminee premium,
produse pentru bucătărie, produse
naturiste pe bază de aloe, bijuterii
lucrate manual, cămăși, textile,
marochinărie, extracte naturale și
suplimente alimentare, confecții
din
blană
naturală,
rulotă
prezentare uși secționale și
automatizări,
accesorii
auto,
echipamente
din
energie
regenerabilă, panouri fotovoltaice,
invertoare,
tractoare
utilaje
agricole,
tricicluri
electrice,
materiale și articole de marketing
și promovare, vinuri din Republica
Moldova.
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Participare numeroasă la seminarul de
fiscalitate din luna septembrie
Camera de Comerț și Industrie Maramureș a
organizat, în 15 septembrie a.c., un nou seminar hibrid
de fiscalitate ”Noutăți și abordări fiscale” cu Adrian
Bența - consultant fiscal și auditor financiar.
Seminarul de luna trecută a înregistrat cel mai mare
număr de participanți de până în prezent. 80 de persoane
din Maramureș, București, Timiș, Cluj, Bihor, Satu
Mare, Harghita, Iași, Brașov, Teleorman, Ialomița,
Ilfov, Sibiu, Suceava, Buzău, Caraș-Severin, Bacău,
Hunedoara, Vrancea, Sălaj și Constanța au transformat
acțiunea din 15 septembrie într-o sesiune de informare
interactivă și de impact pentru toți cei înscriși.

Tematica seminarului:
1. Parcurgerea noutăților fiscale;
2. Analiză punctuală și detaliată a modificărilor fiscale
aplicabile de la 1 ianuarie 2023;
3. Recapitulație impozit pe profit, situații ce pot să
apară la microîntreprinderile ce devin plătitoare de
impozit pe profit. Cheltuieli deductibile limitat.
Cheltuieli nedeductibile. Venituri neimpozabile;
4. Recapitulație în domeniul TVA. Faptul generator al
TVA. Livrările scutite de TVA. Locul prestării de
servicii din punctul de vedere al TVA. Exemple
semnificative;
5. Recapitulație în cazul impozitului datorat de
nerezidenți. Exemple semnificative pe fiecare categorie.
Aplicarea convențiilor de evitare a dublei impuneri.
Studii de caz;
6. Jurisprudența Curții Europene de Justiție în
domeniul TVA. Spețe ce pot fi preluate în procedura
inspecțiilor fiscale;
7. Dezbateri și discuții libere pe situații ale
participanților la seminar.

Actul normativ
Monitorul oficial nr. 897 din 12 septembrie 2022
OpANAF nr. 1636 din 2022 pentru aprobarea
Procedurii şi a condiţiilor de înregistrare a
reprezentanţilor persoanelor nerezidente care sunt
obligate să calculeze, să declare şi să plătească
contribuţia la Fondul de Tranziţie Energetică, precum
şi pentru stabilirea unor competenţe de administrare
În condițiile stabilite de OUG nr. 27/2022, societățile

străine ce desfășoară
unele activități în
domeniul
energiei
electrice în România
au obligația să achite
la bugetul de stat
fondul
pentru
regenerare a energiei.
Acestea desemnează
reprezentanțe ce se pot înregistra la autoritatea fiscală
din România în scopul plății obligațiilor bugetare.
OpANAF nr. 1636/2022 reglementează această
procedură de înregistrare.
Aceste persoane nerezidente au posibilitatea fie să se
înregistreze în mod direct la autoritatea fiscală urmând
procedura prevăzută de titlul IV din Codul de procedură
fiscală cu depunerea formularelor de înregistrare fiscală
la Direcția pentru contribuabili nerezidenți, fie au
posibilitatea să desemneze un reprezentant fiscal.
Prima procedură este reglementată deja prin diverse
acte normative în domeniu, iar procedura înregistrării
prin reprezentantul fiscal enumeră documentele
necesare, astfel:
a) actul de împuternicire, din care să rezulte, în mod
expres, calitatea de reprezentant pentru îndeplinirea
obligaţiilor care îi revin persoanei nerezidente;
b) acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant,
prin care aceasta se angajează să îndeplinească
obligaţiile ce îi revin şi să răspundă în solidar cu
persoana nerezidentă pentru declararea şi plata
contribuţiei;
c) dovada constituirii garanţiei sub formă de scrisoare
de garanţie bancară sau cash colateral, în cuantum de 1
milion euro, echivalent în lei, potrivit art. IV alin. (5)
din OUG nr. 119/2022.
Pentru a fi înțeleasă această procedură trebuie să ne
raportăm la OUG nr. 27/2022 și trebuie să solicităm o
consiliere de specialitate în domeniul furnizării și
distribuției de energie electrică.
La cum au evoluat prețurile la energia electrică
sperăm ca astfel de proceduri să fie utile atât
consumatorului final operator economic, cât și
gospodăriilor.
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COMMITA SRL - 30 de ani de activitate
Compania Commita S.R.L., membră a Camerei de Comerț
și Industrie Maramureș, a aniversat 30 de ani de
activitate în domeniul transporturilor rutiere de marfă,
internaționale și interne.
În data de 13 septembrie 2022, într-un cadru oficial, cu
ocazia prezenței la ședința Colegiului de Conducere al
organizației camerale, președintele Camerei de Comerț și
Industrie Maramureș, Florentin-Nicolae Tuș, a înmânat
directorului Commita S.R.L., dl. Cosmin Cozma, o diplomă
de excelență în semn de apreciere față de viziunea
managementului companiei din cei 30 de ani în care firma
și-a consolidat poziția pe piața transporturilor.

La mulți ani, Commita S.R.L.!

GRUP DE LUCRU TURISM
Strategia de Dezvoltare şi Promovare a Turismului în Maramureş
În vederea pregatirii Strategiei de Dezvoltare si Promovare a Turismului în Maramures, în aceasta
perioada Consiliul Judetean Maramures organizeaza o serie de evenimente de consultare cu actorii
din judet pentru dezbaterea temelor de interes în conturarea strategiei. La grupul de lucru participa si
Camera de Comert si Îndustrie Maramures. Acest grup este dedicat propunerilor de dezvoltare ale
sectorului turistic din judetul Maramures. La întalnirea din 9 septembrie 2022 au fost abordate
urmatoarele teme de discutie:
- Validarea viziunii si a conceputului de dezvoltare a domeniului turistic din judetul Maramures;
- Validarea obiectivelor prioritare pentru dezvoltarea domeniului turistic din judetul Maramures
în urmatorii ani;
- Îdentificarea de solutii si directii de dezvoltare / proiecte pentru dezvoltarea domeniului turistic
din judetul Maramures.
Evenimentul a avut loc la sediul Consiliului Judetean Maramures si online, pe platforma Zoom.

În perioada 12 - 16 septembrie a.c. s-a desfașurat
cursul Auditor Intern pe sisteme de management al
calității (ISO 9001:2015), de mediu (ISO 14001:2015) și
sănătate și securitate în muncă (ISO 45001:2018), la
sediul Camerei de Comerț și Industrie Maramureș.
Tematica abordată în cadrul cursului a fost conturată
pe:
- Cerințele și prezentarea standardelor: ISO 9001:2015,

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 respectiv ISO
19011:2018;
- Pregătirea, derularea, documentarea auditului;
- Tehnici de audit, prelucrarea informațiilor;
- Rapoarte de neconformități, raport de audit;
- Așteptări ale organismului de certificare.
Pe partea de ISO 9001 - managementul calității, au
participant un număr de 13 persoane, pe ISO 14001:2015
– de mediu, au fost înscriși 11 participanți, iar pe ISO
45001:2018 - sănătate și securitate în muncă – au
participant un număr de 9 cursanți.
Examenul final s-a organizat pe data de 16 septembrie
a.c.
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Din 29 august 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 reprezintă 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 11
persoane din diverse județe. Examenul final s-a
desfășurat pe data de 27 septembrie a.c.

Începând cu data de 5 septembrie a.c., Camera de
Comerț și Industrie Maramureș a organizat cursul 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 10 persoane din diverse domenii
de activitate, care au susținut examenul final în data de 3
octombrie 2022, 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.

Începând cu data de 29 august a.c., Camera de Comerț
și Industrie Maramureș a început o nouă sesiune de curs
online 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 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 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 28
septembrie, 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.

Începând cu data de 5 septembrie a.c. s-a desfășurat o
nouă serie de curs online „RESPONSABIL CU PROTECTIA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL” - COD COR 242231.
Grup țintă: Organizațiile care au obligația de a-și
desemna un Responsabil cu Protecția Datelor – Data
Protection Officer și, de asemenea, cei care doresc să se
pună în siguranță privind prevederile Regulamentului
European prin desemnarea unui Responsabil cu Protecția
Datelor.
Loc desfășurare: ONLINE – pe platforma ZOOM. La
invitația CCI Maramureș au răspuns un număr de 10
persoane, care au susținut examenul final online, în data
de 4 octombrie a.c.
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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 persoană din
rândul angajaților proprii sau să delege această obligație
unei terțe persoane.
Astfel, în perioada 5 - 15 septembrie 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 11
angajați ai operatorilor economici din diverse județe,
care au susținut examenul final în data de 26 septembrie
2022.

O nouă serie de curs, online „Inspector / Referent
Resurse Umane a fost organizat în perioada 12 -28
septembrie 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, persoanele 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.

Camera de Comerț și Industrie Maramureș a organizat
în perioada 16 - 18 septembrie 2022, cu respectarea
tematicii și bibliografiei stabilite și publicate de către
ANRE, cursuri online de pregătire teoretică în vederea
prelungirii calității de electrician autorizat, necesare
candidaților la depunerea dosarului la ANRE în sesiunea
din toamnă a anului 2022 pentru vizarea periodică a
adeverințelor deținute de electricienii autorizați. În urma
acestor sesiuni online – live, participanții au fost
informați cu privire la noutățile reglementate din
domeniu.
Cursurile au fost susținute de formatori, specialiști în
domeniu, avizați de către Autoritatea Națională de
Reglementare în Domeniul Energiei și se adresează
persoanelor care doresc să mențină calitatea de
electrician autorizat (toate gradele).
Cursurile s-au desfășurat prin intermediul platformei
Zoom, la care au participat un număr de aproximativ 22
de persoane din diferite județe.
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INFRASTRUCTURĂ PENTRU ORGANIZARE EVENIMENTE
CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI MARKETING “GHEORGHE MARCAȘ” AL CCI MARAMUREȘ
Baia Mare Aleea Expozitiei nr.5
SALA MARE de CONFERINȚE
– până la 170 locuri
• Sonorizare cu microfoane fixe și mobile
• Videoproiecție
• Translație simultană pe două canale cu 50
de căști
• Prezidiu și / sau pupitru
• Aer condiționat
• Asistență tehnică, la cerere
• Internet wireless

SALA MICĂ de CONFERINȚE
– până la 50 locuri
• Sistem de sonorizare – 15 posturi
• Videoproiecție
• Translație simultană pe un canal cu 18
căști
• Aer condiţionat
• Asistență tehnică, după caz
• Internet wireless

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ
Baia Mare bd. Unirii nr.16
SĂLI DE CONFERINȚE
– până la 30 locuri
• Videoproiecţie sau flipchart
• Internet wireless

Date de contact:
Camera de Comerț și Industrie Maramureș
430232 Baia Mare, bd. Unirii nr.16, Maramureş, România,
Tel. +40-262-221510, 0362-405303, 0728-233908, e-mail: cci_mm@ccimm.ro, www.ccimm.ro
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Acte normative publicate în
Monitorul Oficial SEPTEMBRIE
● HOTĂRÂRE nr. 1.074 din 31
august 2022 pentru modificarea art. 10
alin. (1^2) şi (9) din Hotărârea Guvernului
nr. 1.174/2014 privind instituirea unei
scheme de ajutor de stat pentru
reducerea accizei la motorina utilizată în
agricultură (M.O. nr. 859 din 01.09.2022)
● DECIZIA nr. 190 din 31 martie
2022 referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5
alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.
99/2000 privind comercializarea
produselor şi serviciilor de piaţă (M.O. nr.
869 din 05.09.2022)
● HOTĂRÂRE nr. 1.101 din 7
septembrie 2022 privind modificarea art.
8 din Hotărârea Guvernului nr. 148/2022
pentru aprobarea Programului de
susţinere a producţiei de
legume în spaţii protejate
pentru anul 2022 (M.O. nr.
882 din 07.09.2022)
● HOTĂRÂRE nr. 1.107
din 7 septembrie 2022
pentru modificarea
Regulamentului de
organizare şi funcţionare a
Inspecţiei Muncii, aprobat
prin Hotărârea Guvernului
nr. 488/2017, precum şi
pentru reorganizarea activităţii de audit
public intern de la nivelul Inspecţiei
Muncii, precum şi de la nivelul
inspectoratelor teritoriale de muncă
(M.O. nr. 888 din 09.09.2022)
● ORDIN nr. 1.610 din 5 septembrie
2022 privind modificarea şi completarea
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr. 2.809/2016
pentru aprobarea Procedurii de
soluţionare a cererilor de rambursare a
taxei pe valoarea adăugată formulate de
către persoanele impozabile nestabilite
în România, stabilite în alt stat membru
al Uniunii Europene (M.O. nr. 888 din
09.09.2022)
● ORDIN nr. 1.635 din 12 septembrie
2022 privind modificarea şi completarea
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr. 587/2016
pentru aprobarea modelului şi
conţinutului formularelor utilizate pentru
declararea impozitelor şi taxelor cu regim

de stabilire prin autoimpunere sau
reţinere la sursă (M.O. nr. 897 din
12.09.2022)
● DECIZIA nr. 14 din 27 iunie 2022
referitoare la interpretarea şi aplicarea
unitară a dispoziţiilor art. 169 alin. (1) lit.
d) teza a doua din Legea nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă, cu
modificările şi completările ulterioare
(M.O. nr. 902 din 13.09.2022)
● ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.
123 din 14 septembrie 2022 privind
modificarea Legii nr. 129/2019 pentru
prevenirea şi combaterea spălării banilor
şi finanţării terorismului, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte
normative (M.O. nr. 906 din 14.09.2022)

CONSTRUCT (M.O. nr. 920 din
20.09.2022)
● ORDIN nr. 1.679 din 20
septembrie 2022 pentru aprobarea
Procedurii privind redirecţionarea
impozitului pe profit/impozitului pe
veniturile microîntreprinderilor, potrivit
legii, pentru efectuarea de sponsorizări
şi/sau acte de mecenat sau acordarea
de burse private, precum şi a modelului
şi conţinutului unor formulare (M.O. nr.
923 din 21.09.2022)
● ORDIN nr. 201 din 19 aprilie 2022
privind furnizarea de informaţii la
comercializarea produselor finite/
mâncărurilor furnizate de unităţile de
restauraţie collective (M.O. nr. 926 din
21.09.2022)
● ORDIN nr. 1.294 din 16
septembrie 2022 privind
aprobarea schemei de ajutor
de minimis "Sprijin acordat
pentru implementarea
Programului de creştere a
competitivităţii produselor
industriale" (M.O. nr. 944
din 27.09.2022)
● ORDIN nr. 1.364 din
29 august 2022 privind
modificarea şi completarea
● ORDIN nr. 1.181 din 7 septembrie Clasificării ocupaţiilor din România - nivel
2022 privind aprobarea Ghidului de ocupaţie (şase caractere), aprobată
solicitantului elaborat în baza Hotărârii prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi
Guvernului nr. 959/2022 pentru instituirea protecţiei sociale şi al preşedintelui
unei scheme de ajutor de stat privind Institutului Naţional de Statistică nr.
acordarea de granturi pentru investiţii 1.832/856/2011 (M.O. nr. 944 din
destinate industriei prelucrătoare (M.O. 27.09.2022)
nr. 908 din 15.09.2022)
● ORDIN nr. 2.613 din 27 septembrie
● ORDIN nr. 274 din 12 septembrie 2022 pentru aprobarea Schemei de
2022 pentru aprobarea procedurii de ajutor de minimis privind eficienţa
acordare a garanţiilor de stat şi a energetică la nivelul IMM-urilor şi
grantului, precum şi a convenţiei de întreprinderilor mari în cadrul
garantare şi plată a granturilor şi a Programului operaţional Infrastructură
convenţiei de implementare asociate mare 2014-2020 (M.O. nr. 945 din
componentei RURAL INVEST din cadrul 27.09.2022)
IMM INVEST PLUS (M.O. nr. 910 din
● ORDIN nr. 2.615 din 27 septembrie
15.09.2022)
2022 privind aprobarea Schemei de
● ORDIN nr. 2.474 din 19 septembrie ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea
2022 privind aprobarea Procedurii de investiţiilor destinate promovării
implementare a Programului IMM producţiei de energie din surse
INVEST PLUS pentru componentele: regenerabile pentru consum propriu la
IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM nivelul întreprinderilor (M.O. nr. 945 din
INVEST, IMM PROD şi GARANT 27.09.2022)
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C.C.I. Maramureş - Busola dumneavoastră în afaceri !
Thermatek este o companie din Marea Britanie (https://www.thermatek.co.uk/) interesată în a găsi parteneri
în România pentru utilizarea produselor / soluțiilor sale (destinate protecției depozitelor frigorifice împotriva
înghețului și a condensului) în proiectele de construcție/ eficientizare depozite de frig.
Firmele interesate pot să-l contacteze pe dl. Bogdan Mihăilescu - Diplomat, Ministru consilier pentru afaceri
comerciale și economice, e-mail bogdan.mihailescu@mae.ro, tel.+ 44 207 937 9668, pentru a le intermedia
legătura cu reprezentanții Thermatek.

În activitatea sa de generare de oportunități de export pentru producătorii români, BPCE Haga a identificat
un importator olandez interesat de următoarele produse vrac, gata pentru a fi folosite în industria de panificație:
- Semințe de dovleac (Pumpkinseeds GWS and SS) (500t);
- Semințe (miez) de floarea soarelui (Sunflowerskernels) (500t)
- Miez de nucă (650t).
Producătorii trebuie să aibă unul din următoarele certificate: IFS, BRC sau SKAL (organic)
După data de 20 octombrie a.c. un reprezentant al companiei se va deplasa pentru 2 săptămâni în Europa
de Est (Republica Moldova, România, Bulgaria) pentru achiziții.
Date de contact: Guus van der Wende - Director of Commerce Pizano B.V.
Tel.: +31 6 204 465 42, e-mail: vanderwende@pizano.nl, website: www.pizano.nl

NOUTĂȚI DIN STANDARDIZARE
■ Ghid pentru sistemele de
management al energiei
SR EN ISO 50005:2022 oferă
îndrumări organizațiilor cu privire la
implementarea unui sistem de
management al energiei (SME) în
mai multe etape. Așadar, obiectivul
noului standard este de a sprijini și
simplifica implementarea unui SME.
■ Standard pentru managementul
portofoliilor de proiecte
SR ISO 21504:2022 prezintă
recomandări
pentru
principiile
managementului portofoliilor de
proiecte și programe. Standardul
este relevant pentru orice tip de
organizație, inclusiv organizațiile
publice și private.
■ O nouă specificație tehnică în
domeniul evaluării conformității
SR ISO/IEC TS 17021-12:2022
specifică cerințe de competență

hermes
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suplimentare pentru personalul
implicat în procesul de audit și
certificare
a
sistemelor
de
management al relațiilor de afaceri
colaborative.

■ Etalonarea și evaluarea
metodelor de analiză a calității apei
Standardul SR ISO 8466-1:2022
specifică diverse strategii de
etalonare pentru metodele analitice
fizico-chimice și chimice și prezintă
modul de calcul al rezultatelor
analitice.

■ O nouă specificație tehnică în
domeniul produselor alimentare
SR CEN/TS 15568:2022 oferă
îndrumări pentru stabilirea unor
strategii de eșantionare valabile
pentru produsele alimentare care
urmează să fie analizate pentru
detectarea organismelor modificate
genetic și a produselor derivate
■ Standard privind infrastructura
pentru gaze
SR EN 12583:2022 stabilește
cerințele
funcționale
specifice
activităților
de
proiectare,
construcție, operare, mentenanță și
scoatere din exploatare în condiții
de siguranță și securitate a stațiilor
de comprimare gaze naturale.
Informații suplimentare la telefon
0262
221510,
email:
cci_mm@ccimm.ro - Centrul Zonal
de Informare ASRO MARAMUREȘ.
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