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 MISIUNE ECONOMICĂ ORGANIZATĂ DE C.C.I. MARAMUREȘ  
Se dezvoltă relațiile comerciale între Maramureș (România) și Ungheni (Republica Moldova)  

Peste 40 de companii din 
judet ul Maramures  s i din Ungheni 
- Republica Moldova, care 
activeaza  î n domeniul agriculturii, 
IT, fabricarea de confect ii 
metalice, î n comert ul cu materiale 
de construct ii, î n turism, 
publicitate s i sport au participat, 
î n data de 18 noiembrie a.c, î n 
Baia Mare, la Centrul de Instruire 
s i Marketing ”Gheorghe 
Marcas ” (C.I.M.) la o misiune 
economica .  
I nta lnirile Business-to-Business 

(B2B) au fost organizate de 
Camera de Comert  s i Industrie 

Maramures  (C.C.I. MM) s i Filiala 
Ungheni a Camerei de Comert  s i 
Industrie a Republicii Moldova 
(C.C.I. a R.M.) î n cadrul misiunii 
economice planificata  î n urma 
participa rii delegat iei de peste 
Prut la expo ”Rivulus Dominarum”. 

Continuare în pag. a 2-a 
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Cu acest prilej, pres edintele C.C.I. 
Maramures , Florentin-Nicolae Tus  
s i directorul Filialei Ungheni a 
C.C.I. RM, Dorin Budeanu, au 
semnat s i un acord de cooperare 
care are ca obiective principale 
dezvoltarea s i diversificarea 
schimburilor comerciale, 
cooperarea economica  bilaterala , 
respectiv promovarea relat iilor 
economice î ntre reprezentant ii 
mediului de afaceri din 
cele doua  t a ri.  
Mai bine de doua  ore, 

antreprenorii din 
Maramures  s i Ungheni 
prezent i la misiunea 
economica  au discutat 
despre oportunita t ile 
de afaceri din cele 
doua  regiuni, au 
promovat serviciile 
companiilor s i au 
consolidat relat iile 
parteneriale prin 
stabilirea pentru anul 2023 a 
ca torva schimburi de experient a , 
vizite de lucru ori promovarea de 
mostre de produse î n show-room-
uri din Republica Moldova. La 
aceasta  act iune au fost prezente s i 
ca teva companii membre ale 
Clubului Maramures  Business 
Club, fondat de Ciprian Bors an. 
Cele mai multe companii din 

Maramures  î nregistrate la 
misiunea economica  au 
reprezentat domeniul agriculturii, 
la discut ii fiind prezent i 
administratori de depozite de 
cereale, depozite de legume-fructe, 
ferma  de afine. Ș i comuna Mires u 
Mare a avut o reprezentare 
semnificativa  la aceasta  act iune, 
profilul comunei s i produca torii de 
legume din aceasta  zona  fiind 
promovat i de primarul Ioan 
Ma ties , respectiv de viceprimarul 
Gheorghe Tinc.  
Un produca tor de confect ii 

metalice din Ungheni, aflat î n 
ca utare de parteneri de afaceri î n 

Maramures , a identificat î n cadrul 
act iunii de azi doua  companii 
locale cu experient a  î n domeniu s i 
a efectuat, totodata , vizite de lucru 
la sediul acestora. Misiunea 
economica  a promovat s i 
oportunita t ile de investit ii î n zona 
economica  libera  Ungheni-
Business, acestea fiind aduse î n 
atent ia tuturor celor prezent i la 
act iunea desfa s urata  la C.I.M. al 
C.C.I. Maramures . Un alt 
administrator al unei companii din 

Ungheni care se ocupa  cu comert ul 
materialelor de construct ii a venit 
î n Maramures  cu scopul de la 
efectua o vizita  de lucru s i de a 
purta discut ii de afaceri cu un grup 
de firme din judet ul nostru care 
are ca obiect de activitate 
product ia s i comercializarea de 
posturi de transformare compacte, 
tablouri electrice de medie s i joasa  
tensiune s i comercializarea de 
echipamente de medie s i joasa  
tensiune pentru sistemele de 
distribut ie a energiei electrice. 
Interes deosebit a fost s i pentru 
zona IT, la aceasta  sect iune 
î nscriindu-se cinci companii din 
Maramures , reprezentative î n 
acest domeniu.  
Ca teva companii din Republica 

Moldova au dorit sa  interact ioneze 
s i cu autorita t i publice locale 
judet ene, motiv pentru care la 
aceasta  activitate a fost invitat s i 
Consiliul Judet ean Maramures  
(reprezentat de Dan Cocos ila , 
consilier superior Birou Relat ii 

Publice, secretariat ATOP s i Relat ii 
Internat ionale). Din delegat ia din 
Ungheni a fa cut parte s i s eful 
Direct iei Economie a Consiliului 
Raional Ungheni care a purtat 
discut ii cu autorita t ile publice 
prezente la misiunea economica  s i 
cu doua  companii care activeaza  î n 
domeniul turismului. Nu î n ultimul 
ra nd, un consilier local din 
Ungheni interesat de colabora ri cu 
cluburi sportive din Maramures  a 
punctat ca teva idei de proiecte cu 

Leontin Pop, consilier 
local î n cadrul 
Consiliului Local Baia 
Mare s i pres edinte al 
Comisiei Șport, iar 
î mpreuna  au vizitat 
ca teva obiective 
sportive, printre care s i 
Complexul Șportiv 
”Lasca r Pana ” Baia 
Mare. La misiunea 
economica  au participat 
s i reprezentant i ai 
agent iilor de 

publicitate.  
Florentin-Nicolae Tuș, 

președinte C.C.I. Maramureș: 
”Ne bucura m ca dupa  aproape 4 
ani sa  relua m astfel de act iuni care 
vin î n sprijinul mediului de afaceri, 
care contribuie la identificarea 
unor potent iali parteneri de 
afaceri pentru companiile din 
Maramures  s i nu numai. Iata  ca  
organizat ia noastra  î s i 
consolideaza  colaborarea cu 
Republica Moldova prin semnarea 
unui nou acord de cooperare, de 
aceasta  data  cu omologii nos tri din 
Ungheni s i suntem bucuros i ca  am 
reus it sa  identifica m pentru 
delegat ia prezenta  î n Baia Mare 
parteneri de discut ii B2B î n 
domeniile solicitate de aces tia.  
Ș-au concretizat azi noi relat ii 

parteneriale, s-au pus bazele unor 
noi parteneriate de afaceri s i din 
feed-back-ul transmis de colegii 
nos tri din Ungheni, cu sigurant a  
anul 2023 va aduce o misiune 
economica  similara  peste Prut”.  

 MISIUNE ECONOMICĂ ORGANIZATĂ DE C.C.I. MARAMUREȘ  
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22 noiembrie 2022 - zi cu alegeri la Camera de 

Comerţ şi Industrie a României (C.C.I.R.)  

În Sala Aurel Ghibuțiu a CCIR 
Business Center s-a desfășurat 
ședința Adunării Generale, pe 
ordinea de zi fiind incluse 7 
puncte, printre care alegerea 
membrilor Colegiului de 
Conducere al Camerei 
Naționale și alegerea 
președintelui C.C.I.R. 

Președintele Camerei de 
Comerț și Industrie Maramureș, 
dl. Florentin-Nicolae Tuș, face 
parte din noul Colegiu de conducere al Camerei de 
Comerț și Industrie a României, primind în 22 noiembrie 
votul de încredere al reprezentanților sistemului 
cameral. Va activa ca membru în Colegiul de Conducere 
al Camerei Naționale în mandatul 2022 – 2027, 
continuându-și astfel obiectivele stabilite la sfârșitul 
lunii martie a acestui an, când a fost ales membru al 
acestui for decizional al Camerei Naționale, în urma 
vacantării unui loc.  

Tot în 22 noiembrie au avut loc alegeri și pentru 
președintele Camerei de Comerț și Industrie a 

României - dintre membrii Colegiului de conducere nou 
ales pentru mandatul 2022 – 2027. În această funcție a 
fost reales dl. Mihai Daraban.  

Camera de Comerț și Industrie Maramureș transmite 
felicitări și multă forță noii echipe alese în 22 noiembrie 
la Camera de Comerț și Industrie a României.  

În 23 noiembrie, la o zi după ședința Adunării 
Generale a Camerei de Comerț și Industrie a României, 
președintele C.C.I. Maramureș, Florentin-Nicolae Tuș, a 
participat la București la Gala Topul Național al Firmelor 
– ediția XXIX 2022.  

REPERE ECONOMICE MARAMUREȘENE 2022 
Lucrare despre indicatorii economici ai anului 2021 și oportunități de investiții în Maramureș  

Camera de Comerț și Industrie Maramureș a lansat ediția 2022 a 
lucrării Repere Economice Maramureșene.  
”Repere economice maramureșene” este lucrarea care reflectă în 
cifre oficiale starea economiei județului Maramureș. Oferă o 
imagine clară asupra situației economiei locale și reprezintă un 
bun instrument în fundamentarea deciziilor de management a 
persoanelor interesate să investească în județul nostru sau a 
antreprenorilor care doresc să ia noi decizii în ceea ce privește 
viitorul propriei afaceri.  
Camera de Comerț și Industrie Maramureș a lansat anul acesta o 
ediție mai amplă, cu 158 de pagini, capitolele cu indicatorii 
economici ai anului 2021 fiind continuate cu instantanee ale 
unităților administrativ-teritoriale din județul Maramureș și 
prezentarea câtorva oportunități de investiții din localitățile 
județului. Toate aceste date sunt cuprinse în ”Repere locale 
maramureșene”, capitol realizat în parteneriat cu Consiliul 
Județean Maramureș.  
Ediția 2022 a lucrării ”Repere economice maramureșene” 
realizată de Camera de Comerț și Industrie Maramureș va 
beneficia de un tiraj tipărit însă cel mai important, va fi difuzată 
online și va ajunge la Birourile de Promovare Comercial-
Economică din Rețeaua Externă, respectiv la misiunile 
diplomatice acreditate în România, precum și la toate Camerele 
de Comerț și Industrie județene.  
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COZMIRCOM SRL - 30 de ani de activitate 

Președintele Camerei de 
Comerț și Industrie Maramureș, 
Florentin-Nicolae Tuș, a acordat 
domnului director Mircea Coza o 
diplomă de excelență în semn de 
apreciere pentru cei 30 de ani de 
activitate ai companiei 
COZMIRCOM.  

Înființat în anul 1992, 
COZMIRCOM este un jucător cu 
un lung istoric în industria 
metalurgică și constructoare de 
mașini din România, oferind o 
gamă largă de produse și servicii 
cum ar fi: turnarea de piese din 
oțel, fontă sau materiale 

neferoase, fabricarea de produse 
metalurgice forjate și matrițate, 
prelucrări mecanice și confecții 

metalice, piese vulcanizate etc. 
Prin dinamism, mobilitate și 
flexibilitate, atât în ceea ce 
privește personalul cât și 
sistemele de producție, 
COZMIRCOM a căutat să fie tot 
mai performantă si să se alinieze 
standardelor internaționale.  

COZMIRCOM este companie 
membră a Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș și companie 
de top a județului nostru, 
indicatorii economici înregistrați 
ani de-a lungul clasând această 
firmă pe poziții fruntașe în Top 
Firme Maramureșene.  

Weidmüller continuă să investească în locația   
de producție din România 

Compania internațională de electronice/electrotehnică își extinde 
producția în România cu încă două hale  

Tăuții-Măgherăuș, 15.11.2022. Cel mai 
important furnizor în domeniul inginerie electrică/ 
electrotehnică Weidmuller își susține cursul de 
creștere cu o nouă investiție în locația de producție 
dn România. În 15 noiembrie, Angela Șandor, 
directorul general al companiei Weidmuller 
Interface România SRL, a dat startul oficial, într-
un cadru festiv, al 
construcției pentru 
încă două hale în cadrul 
locației de producție 
din Tăuții-Măgherăuș. 
Cu a șaptea și a opta 
hală, grupul își extinde 
locația cu o suprafață 
totală de 6.800 de 
metri pătrați.  

”Am început în 
România în 2005 cu 30 
de angajați și o 
suprafață de 500 de 
metri pătrați. Astăzi, 
peste 1.000 de angajați 
lucrează aici pe o 
suprafață totală de 
15.000 de metri pătrați. Aceasta este o poveste de 
succes impresionantă, datorită în special angajaților 
din România. Prin angajamentul lor, au contribuit la 
dezvoltarea acestei locații și au creat baza și 
încrederea pentru a face investiții suplimentare”, a 

declarat Thomas Kipke, Vicepreședintele Global al 
Producției, care a participat personal la ceremonie. 
După finalizarea lucrărilor de construcție, 
Weidmuller SRL va avea o suprafață totală de 
21.800 de metri pătrați, fiind cea mai mare fabrică 
de producție din cadrul Grupului Weidmuller. 

Președintele Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș a felicitat 
executivul S.C. 
Weidmuller Interface 
România S.R.L., în 
cadrul acestui 
eveniment marcant 
pentru activitatea 
companiei și pentru 
economia județului. 
Alături de conducerea 
companiei Weidmuller 
au fost prezenți și 
președintele Consiliului 
Județean Maramureș, 
dl. Ionel Ovidiu 
Bogdan, primarul 
orașului Tăuții 
Măgherăuș, dl. 

Dumitru Marinescu și Mr. Sebastian Durst, 
vicepreședinte Divizia Conectică Weidmuller.  

‘S.C. Weidmuller Interface România S.R.L., cel mai 

Continuare în pag. a 5-a 
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important furnizor în domeniul ingineriei electrică / 
electrotehnică și companie membră a Camerei de 
Comerț și Industrie Maramureș, este în plină 
ascensiune, iar acest lucru nu 
poate aduce decât rezultate 
pozitive pentru economia 
locală. S.C. Weidmuller 
Interface România S.R.L. 
este și companie de top a 
județului nostru, fiind 
premiată și la ediția din acest 
an a evenimentului ”Top Firme 
Maramureșene”. Camera de 
Comerț și Industrie 
Maramureș adresează 
felicitări întregii echipe 
Weidmuller și asigură în 
continuare compania de 
suport și colaborare”, a 
transmis președintele Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș, Florentin-Nicolae Tuș.  

Odată cu noile hale, crește de asemenea și 
numărul angajaților Weidmuller din România: deja în 
acest an s-au creat peste 100 de noi locuri de 
muncă în cadrul locației de producție. Pe termen 
lung, noile investiții vor crea până la 500 de noi 
locuri de muncă în regiune. Se caută îndeosebi 
specialiști CNC, tehnicieni mecatroniști, operatori 
asamblare și operatori la prelucrarea maselor 
plastice. Pentru a extinde și mai mult aceste 
domenii, compania oferă atât specialiștilor, cât și 
practicanților oportunități atractive de carieră. 
Afacerea de familie își formează angajații de peste 
75 de ani și este interesată de parteneriate pe 

Weidmüller continuă să investească în locația   
de producție din România 

termen lung. Datorită condițiilor de muncă 
atractive, majoritatea practicanților rămân la 
Weidmuller chiar și după formare. Investiția 
permanentă în resurse umane și producție confirmă 
angajamentul pe termen lung al companiei 

Weidmuller pentru această 
locație și este orientată spre 
viitor. Cele două hale vor fi 
echipate cu tehnologie de 
ultimă generație. 
”Aproximativ 20 de mașini 
pentru prelucrarea maselor 
plastice, linii de asamblare 
automate și alte echipamente 
tehnice fac, de asemenea, 
parte din pachetul de 
investiții, precum și clădirile 
optimizate din punct de 
vedere energetic”, a subliniat 
directorul fabricii Angela 
Șandor.  

 

Weidmuller, 
Partener al conectivității industriale  

 

Grupul Weidmuller dispune de locații de 
producție, puncte de desfacere și reprezentanțe în 
peste 80 de țări. Împreună cu clienții companiei, 
modelează transformarea digitală – prin produse, 
soluții și servicii pentru Smart Industrial 
Connectivity și Industrial Internet of Things. În 
exercițiul financiar 2021, Weidmuller a generat 
vânzări de 960 milioane euro cu aproximativ 5.300 
de angajați.  

Contact: Weidmuller Interface Romania SRL, 
Telefon: +40 262 205 400 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș a organizat 
în 24 noiembrie 2022, între orele 17:00 – 19:00, la 
Centrul de Instruire și Marketing ”Gheorghe Marcaș”, 
un seminar de informare a agenților economici privind 
legislația muncii. Au fost abordate noutăți și modificări 
legislative ale Codului Muncii, respectiv reglementări 
privind securitatea și sănătatea în muncă.  

Seminarul a fost susținut în format hibrid (online și la 
sală) de Marcel Cânța și Costel Borca, specialiști în 
legislația muncii. A fost înregistrată cea mai numeroasă 
participare fizică, după aproape 3 ani în care 
evenimentele cu public s-au desfășurat cu restricții din 
cauza pandemiei de Covid-19. În sala de conferințe au 
fost prezente 30 de persoane, iar în online 8.  

Sesiune de informare în domeniul legislației muncii 

Urmare din pag. a 4-a 
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM  

O nouă serie de curs, online „INSPECTOR / 
REFERENT RESURSE UMANE” a fost organizat în 
perioada 31 octombrie - 15 noiembrie 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.  

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 14-24 noiembrie 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 noiembrie 2022.  

Din 24 octombrie a.c. s-a desfășurat cursul autorizat 
„ARHIVAR” - COD COR 441501. Pregătirea practică a 
fost organizată cu specialiști în domeniul arhivării și a 
constat în întocmirea unui nomenclator arhivistic, a 
unei lucrări de selecționare, a unui registru de 
evidență curentă, a ghidurilor de raft și a unui ghid 
topografic. 

Grupul țintă al acestui curs îl reprezentă persoanele 
care ocupă funcția de arhivar sau îndeplinesc atribuții pe 
linie de arhivă la nivelul unei instituții publice cât și la 
operatori economici și doresc să-și actualizeze 
cunoștințele, precum și persoanele care doresc să-și 
dezvolte abilități în acest domeniu.  

La invitația CCI Maramureș au răspuns un număr de 14 
persoane din diverse județe. Examenul final s-a 
desfășurat pe data de 22 noiembrie a.c. 
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM  

Începând cu data de 17 octombrie 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 16 
persoane din diverse 
domenii de activitate, 
care au susținut 
examenul final în data 
de 10 noiembrie 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 17 octombrie 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 15 persoane. 

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 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 15 
noiembrie 2022, 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 sfârșitul lunii noiembrie a.c., la solicitarea unei mari 
unități medico-sanitare din județul nostru, cât și a unei 
alte instituții publice, 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 a colectivităților;  
Modulul  2: Servicii de curățenie în unități de asistență 

medicală, colectivități de copii și tineri, unități de cazare; 

Modulul 5: Servicii tip dezinfectie, dezinsecție, deratizare 

Cursul a fost organizat de specialiști în domeniu, de la 

Direcția de Sănătate Publică Maramureș. 

La cele două serii de curs, au participat un număr total 

de 435 de persoane înscrise, care urmează să susțină 

examenul final. Certificatele de absolvire vor fi emise de 

către Direcția de Sănătate Publică Maramureș și au o 

valabilitate de 3 ani de la data emiterii.  
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S.O.F.T – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică 
Contract POCU/860/3/12/142579 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

COMUNICAT DE PRESĂ  
 

Conferința de lansare a proiectului  
 „S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ”, POCU/860/3/12/142579  

  
Miercuri, 14.12.2022, Camera de Comerț și Industrie Maramureș a organizat la Centrul de Instruire și Marketing 
”Gheorghe Marcaș” conferința de lansare a proiectului „S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE 
TEHNOLOGICĂ” – POCU/860/3/12/142579, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – 
Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ 
aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.   
 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș în calitatea sa de Beneficiar, alături de Centrul de Excelență pentru 
Resurse Comunitare SRL, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș, în calitate de parteneri, 
implementează în perioada octombrie 2022 – decembrie 2023 proiectul „S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN 
FORMARE TEHNOLOGICĂ” – POCU/860/3/12/142579. Acest proiect își propune să crească accesul și participarea 
la formarea profesională în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor a 
persoanelor angajate pe piața muncii, în special din Regiunea de Nord-Vest.  
 

În acest sens, prin proiect se urmărește 
îmbunătățirea competențelor pentru 
600 de angajați prin oferirea de cursuri 
gratuite în domeniul alfabetizării 
digitale și tehnologiei informației și 
comunicațiilor (competențe digitale de 
utilizare a tehnologiei informației; 
social media; marketing online; 
utilizarea instrumentelor web 4.0; 
gestionare digitală a procesului 
antreprenorial; competențe avansate 

de Microsoft Excel) și sprijinirea întreprinderilor în introducerea de programe de învățare la locul de muncă.  
 

Scopul conferinței de lansare a fost de a promova proiectul și activitățile sale de formare profesională și sprijin 
pentru companii în rândul publicului țintă vizat. La conferința de lansare a proiectului „S.O.F.T. – SUSȚINEM 
OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” au participat 50 de persoane.  
 

Valoarea totală a proiectului este de 4.675.511,94 lei lei, cu o finanțare nerambursabilă în valoare maximă de 
4.538.939,16 lei, reprezentând 97,08% din valoarea totală eligibilă aprobată.  
 

Pentru informații suplimentare referitoare la activitățile proiectului sau informații despre accesul la serviciile 
oferite vă rugăm vizitați www.ccimm.ro/soft și pagina https://www.facebook.com/proiectsoft.   
  
Camera de Comert si Industrie Maramures – Contact: 0262221510  
Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL – Contact: 0771711069  
Holisun SRL – Contact: 0787659900  
Asociatia Intreprinzatorilor Maramures – Contact: 0745354533  

http://www.ccimm.ro/soft
http://www.ccimm.ro/soft
https://www.facebook.com/proiectsoft
https://www.facebook.com/proiectsoft
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Acte normative publicate în Monitorul 

Oficial NOIEMBRIE - DECEMBRIE 

Modificări legislative privind societățile 
 

Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență 
asupra înregistrării în registrul comerțului, aduce noi modificări asupra Legii nr. 31/1990, privind societățile și a intrat în 
vigoare la data de 26.11.2022. 

Câteva modificări semnificative aduse de lege se referă la: 
● Actul constitutiv – Prin semnarea actului constitutiv, fondatorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor 

pentru a fonda o societate, în actul constitutiv fiind prevăzută o clauză în acest sens. Actul constitutiv va trebui să conțină 
modalitatea de adoptare a hotărârilor adunării generale a asociaților, cu votul tuturor asociaților, în cazul în care, datorită 
parității participării la capitalul social, nu poate fi stabilită o majoritate absolută și după caz, acolo unde legea prevede, datele 
de identificare a beneficiarilor reali și a modalităților în care se exercită controlul asupra societății; 

● Capitalul social – Societatea cu răspundere limitată va trebui să verse 30% din valoarea capitalului social subscris NU 
mai târziu de 3 luni de la data înmatriculării în registrul comerțului, dar ÎNAINTE de a începe operațiuni în numele societății, 
diferența de capital social subscris va fi vărsată astfel: în termen de 12 luni de la data înmatriculării pentru aportul în 
numerar, în termen de cel mult 2 ani de la data înmatriculării pentru aportul în natură; 

● Procedura de înregistrare în registrul comerțului pe baza controlului registratorului de registrul comerțului sau, după caz, 
în baza hotărârii instanței judecătorești; 

● Statutul registratorului de registrul comerțului. 
● Modul de organizare și funcționare a ONRC și a oficiilor registrului comerțului. 

■ DECIZIA nr. 274 din 17 mai 2022 
r e f e r i t o a r e  l a  e x c e p ţ i a  d e 
neconstituţionalitate a Ordonanţei 
Guvernului nr. 23/2017 privind plata 
defalcată a TVA (M.O. nr. 1053 din 
31.10.2022) 

■ ORDIN nr. 1.923 din 1 noiembrie 
2022 privind Procedura de publicare a 
listei contribuabililor care nu înregistrează 
obligaţii restante (M.O. nr. 1058 din 
01.11.2022) 

■ ORDIN nr. 5.697 din 24 octombrie 
2022 privind aprobarea Procedurii de 
înregistrare a activităţii de distribuţie şi 
comercializare angro de băuturi alcoolice 
şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru 
aprobarea modelului şi conţinutului unor 
formulare (M.O. nr. 1062 din 02.11.2022) 

■ DECIZIA nr. 19 din 3 octombrie 
2022 referitoare la interpretarea şi 
aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 262 
alin. (4), prin raportare la prevederile art. 
75 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolvenţă, cu modificările şi 
completările ulterioare (M.O. nr. 1061 din 
02.11.2022) 

■ DECIZIA nr. 277 din 17 mai 2022 
r e f e r i t o a r e  l a  e x c e p ţ i a  d e 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 
alin. (1) pct. 72 teza finală din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire 

a insolvenţei şi de insolvenţă, astfel cum 
a fost introdusă prin art. I pct. 1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
88/2018 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în 
domeniul insolvenţei şi a altor acte 
normative (M.O. nr. 1060 din 
02.11.2022) 

■ DECIZIA nr. 15 din 19 septembrie 
2022 referitoare la interpretarea şi 
aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 52 
alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul 
muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare (M.O. nr. 1065 din 
03.11.2022) 

■ LEGE nr. 291 din 2 noiembrie 2022 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 3/2021 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în 
domeniul achiziţiilor publice (M.O. nr. 
1067 din 03.11.2022) 

■ HOTĂRÂRE nr. 1.366 din 9 
noiembrie 2022 pentru modificarea şi 
completarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 
2014-2020, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 93/2016 (M.O. nr. 1083 
din 09.11.2022) 

■ ORDIN nr. 6.177 din 31 octombrie 

2022 privind înfiinţarea Registrului 
naţional al formatorilor din învăţământul 
preuniversitar şi constituirea Corpului 
naţional de formatori în domeniul 
mentoratului de carieră didactică din 
învăţământul preuniversitar (M.O. nr. 
1090 din 11.11.2022) 

■ HOTĂRÂRE nr. 1.373 din 9 
noiembrie 2022 pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 
332/2014 privind instituirea unei scheme 
de ajutor de stat pentru sprijinirea 
investiţiilor care promovează dezvoltarea 
regională prin crearea de locuri de muncă 
(M.O. nr. 1094 din 14.11.2022) 

■ DECIZIA nr. 508 din 2 noiembrie 
2022 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 
alin. (3) din Legea camerelor de comerţ 
din România nr. 335/2007 (M.O. nr. 1106 
din 16.11.2022) 

■ ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 
157 din 17 noiembrie 2022 pentru 
instituirea unei scheme de ajutor de stat 
sub forma de grant acordat producătorilor 
agricoli care au înfiinţat culturi în toamna 
anului 2021 ce au fost afectate de seceta 
pedologică (M.O. nr. 1111 din 
17.11.2022) 

■ ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 
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Acte normative publicate în Monitorul 

Oficial NOIEMBRIE - DECEMBRIE 

156 din 16 noiembrie 2022 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul fondurilor 
europene (M.O. nr. 1110 din 
17.11.2022) 

■ DECIZIA nr. 383 din 5 iulie 2022 
r e f e r i t o a r e  l a  e x c e p ţ i a  d e 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 
132 alin. (9) teza a doua din Legea 
societăţilor nr. 31/1990 (M.O. nr. 1112 
din 17.11.2022) 

■ ORDIN nr. 1.436 din 4 noiembrie 
2022 privind aprobarea Ghidului 
solicitantului pentru instituirea schemei 
de ajutor de minimis în vederea tranziţiei 
către economia circular (M.O. nr. 1114 
din 18.11.2022) 

■ LEGE nr. 319 din 21 noiembrie 
2022 pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 
privind aprobarea Programului IMM 
FACTOR - Produs de garantare a 
creditului comercial şi a Schemei de 
ajutor de stat asociate acestuia (M.O. nr. 
1125 din 22.11.2022) 

■ ORDIN nr. 5.307/C din 21 
noiembrie 2022 pentru aprobarea 
formatului formularului-tip de act 
constitutiv, a formatului cererii de 
înregistrare, a formatului, a elementelor 
de siguranţă şi a structurii certificatului de 
înregistrare, în formă letrică şi 
electronică, a modelului declaraţiei-tip pe 
propria răspundere cu privire la 
îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/
desfăşurare a activităţii, a modelului 
certificatului constatator privind 
înregistrarea declaraţiei pe propria 
răspundere cu privire la îndeplinirea 
condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a 
activităţii şi a structurii identificatorului 
unic la nivel european – EUID (M.O. nr. 
1131 din 24.11.2022) 

■ DECIZIA nr. 445 din 12 octombrie 
2022 referitoare la obiecţia de 
neconstituţionalitate a Legii privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 10/2022 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii 
(M.O. nr. 1136 din 25.11.2022) 

■ ORDIN nr. 1.988 din 12 octombrie 
2022 privind modificarea şi completarea 
Clasificării ocupaţiilor din România - nivel 
de ocupaţie (şase caractere), aprobată 
prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi 
protecţiei sociale şi al preşedintelui 
Institutului Naţional de Statistică nr. 
1.832/856/2011 (M.O. nr. 1144 din 
28.11.2022) 

■ HOTĂRÂRE nr. 1.423 din 29 
noiembrie 2022 pentru stabilirea datei 
până la care se aplică prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 
privind instituirea unei scheme de ajutor 
de stat în sectorul creşterii animalelor, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
de aplicare a acesteia (M.O. nr. 1158 din 
29.11.2022) 

■ LEGE nr. 331 din 29 noiembrie 
2022 privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 210/2020 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 
99/2000 privind comercializarea 
produselor şi serviciilor de piaţă (M.O. nr. 
1162 din 05.12.2022) 

■ ORDIN nr. 2.031 din 17 noiembrie 
2022 privind modificarea şi completarea 
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală nr. 114/2019 
pentru aprobarea Procedurii de 
înregistrare a contractelor de locaţiune, 
precum şi a modelului şi conţinutului 
formularului "Cerere de înregistrare a 
contractelor de locaţiune" (M.O. nr. 1164 
din 05.12.2022) 

■ HOTĂRÂRE nr. 1.431 din 29 

noiembrie 2022 privind modificarea art. 
8 din Hotărârea Guvernului nr. 147/2022 
pentru aprobarea schemei "Ajutor de 
minimis pentru aplicarea programului de 
susţinere a producţiei de usturoi", 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
de verificare şi control al acesteia în 
anul 2022 (M.O. nr. 1169 din 
06.12.2022) 

■ ORDIN nr. 5.309/C din 21 
noiembrie 2022 privind modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului justiţiei 
nr. 3.431/C/2019 pentru aprobarea 
formularelor de avize de înscriere privind 
înregistrările efectuate în Registrul 
Naţional de Publicitate Mobiliară şi a 
instrucţiunilor de completare a acestor 
formulare (M.O. nr. 1166 din 
06.12.2022) 

■ ORDIN nr. 2.171 din 25 noiembrie 
2022 pentru aprobarea modelului-cadru 
al contractului individual de muncă (M.O. 
nr. 1180 din 09.12.2022) 

■ LEGE nr. 339 din 9 decembrie 
2022 privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 5/2022 pentru modificarea 
Legii nr. 422/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului statistic de 
comerţ internaţional cu bunuri (M.O. nr. 
1192 din 12.12.2022) 

■ ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 
167 din 8 decembrie 2022 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 157/2022 
pentru instituirea unei scheme de ajutor 
de stat sub forma de grant acordat 
producătorilor agricoli care au înfiinţat 
culturi în toamna anului 2021 ce au fost 
afectate de seceta pedologică (M.O. nr. 
1191 din 12.12.2022) 

■ ORDIN nr. 3.097 din 5 decembrie 
2022 pentru modificarea Schemei de 
ajutoare de stat şi de minimis privind 
unele măsuri pentru pregătirea 
portofoliului de proiecte destinat finanţării 
din fonduri externe nerambursabile, 
pentru perioada de programare 2021-
2027, în domeniul specializării inteligente, 
aprobată prin Ordinul ministrului 
fondurilor europene nr. 894/2020 (M.O. 
nr. 1197 din 13.12.2022)  
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