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Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a 
răspuns afirmativ invitației 
Instituției Prefectului – 
Județul Maramureș de a 
participa la ședințele 
Colegiului Prefectural 
Maramureș. 

La prima întâlnire din 
acest an, desfășurată în 
data de 25 ianuarie a.c., 
președintele organizației 
noastre, Florentin-Nicolae Tuș, a 
prezentat starea economiei, 
respectiv indicatorii economici care 
evidențiază situația economică a 
anului 2021 în Maramureș, la nivel 
regional și național. Toate cifrele 
evidențiate pot fi accesate și în 
”Repere economice 
maramureșene”, lucrare de 
referință a Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș, prezentată 
de asemenea participanților 

Prima participare a Camerei de Comerţ şi Industrie 

Maramureş la şedinţa Colegiului Prefectural 

prezenți la Colegiul Prefectural din 
25 ianuarie.  

Este o premieră 
pentru Camera de 
Comerț și Industrie 
Maramureș de a se 
alătura acestor 
ședințe. Președintele 
Florentin-Nicolae Tuș a 
asigurat conducerea 
Instituției Prefectului – 
Județul Maramureș și 

pe directorii instituțiilor 
deconcentrate de întreaga 
deschidere de colaborare 
și a salutat decizia 
prefectului Rudolf Stauder 
de a invita și organizația 
noastră la acest întâlniri, 
pentru a aduce în atenția 
factorilor de decizie 
informații economice și de 
interes atât pentru mediul 
de afaceri cât și pentru 

autoritățile publice.  
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SIGSTRAT SA – 30 ani de activitate!  

La ceas aniversar, președintele 
Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș, Florentin-Nicolae 
Tuș, a transmis felicitări întregii 
echipe a societății SIGSTRAT 
SA și a oferit o diplomă de 
excelență în semn de apreciere 
față de activitatea deosebită a 
acestei companii, membră a 
organizației noastre.  

Societatea SIGSTRAT SA a 

fost fondată în 1993 și este o 
companie cu 100% capital privat 
românesc. Este situată în zona 
de N-V a României la 100 km la 
granița cu Ungaria. Produce 

placaje din lemn de 
fag, elemente mulate 
pentru mobila din 
placaj (șezuturi și 
spătare pentru 
scaune), scaune, mic 
mobilier și alte 
produse din lemn. În 
permanență investesc 

în modernizarea procesului de 
producție și dotarea cu 
echipamente de mare tehnicitate 
pentru diversificarea produselor 
și creșterea calității. Lucrează 

după normativele europene de 
calitate, protecția mediului și 
securitate ocupațională. Sunt 
certificați  FSC® și pot livra 
produse din lemn certificat. 
Testează calitatea produselor în 
laboratorul propriu, supervizat 
de organismele de control 
internaționale. Sunt comercianți 
pe 4 continente, Europa, Asia, 
Africa și America de Nord, 
produsele lor de o calitate 
superioară făcând față celor mai 
înalte exigențe. 

SIGSTRAT SA - Calitatea, solicitudinea față de clienți și promptitudinea 
în livrări caracterizează relația cu beneficiarii SGS, de 30 de ani. 

Demarăm pregătirile 
pentru cea de-a XVIII-a 
ediție a manifestării 
științifice și expoziționale 
”MaraMedica”. După 
aproape 3 ani de restricții 
impuse de pandemia Covid-19, am luat decizia împreună cu 
Colegiul Medicilor Maramureș să reprogramăm în agenda 
evenimentelor din acest an și manifestarea științifică și 
expozițională adresată domeniului medical. 

Expoziția de produse și echipamente pentru medicină și 
tehnică dentară MaraMedica va avea loc în perioada 16-18 
martie 2023 la Salonul Artelor din cadrul Bibliotecii 
Județene ”Petre Dulfu” Baia Mare.  

Ca și locație, anul acesta vă vom da întâlnire la Biblioteca 
Județeană ”Petre Dulfu” Baia Mare. Va fi o ediție care 
marchează ”majoratul” evenimentului, o ediție care se 
adresează anul acesta mai mult medicilor și unităților 
medico-sanitare. Componenta de tehnică dentară / 
stomatologie nu va fi la fel de activă la ediția din acest an, 

din motive cât se poate de 
obiective.  
   Invităm expozanții să 
prezinte în cadrul 
evenimentului nostru noile 
tendințe, produse și servicii 

dar și oferte promoționale din domeniul medicinii și tehnicii 
dentare. MaraMedica vă oferă oportunitatea de a întâlni 
parteneri de afaceri, clienți actuali și potențiali, în cadrul unui 
eveniment creditat EMC, organizat în aceeași perioadă de 
Colegiul Medicilor Maramureș, în aceeași locație.  

MaraMedica este evenimentul Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș care se adresează producătorilor, 
importatorilor și distribuitorilor de echipamente, accesorii, 
materiale, produse de igienă orală și produse chimico-
farmaceutice pentru medicină și tehnică dentară. Înscrieri și 
informații suplimentare: Direcția Servicii și Evenimente a 
Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, email: 
expo@ccimm.ro; telefon: (0733) 674 898, persoană de 
contact Oana Bran.  

mailto:expo@ccimm.ro
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Camera de Comerț și Industrie Maramureș în cadrul Academiei de Management pentru IMM 
Maramureș organizează o paletă largă de programe de formare profesională a adulților, 
care se diversifică în funcție de cererea mediului de afaceri și de schimbările legislative.  
Toate cursurile sunt susținute de către formatori-practicieni, cu o experiență bogată în 

domeniu și cu o pregătire didactică corespunzătoare. 

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM  

Camera de Comerț și Industrie Maramureș a început 

noul an cu o serie de curs pentru ocupația “AGENT 

DEZINFECȚIE, DERATIZARE, DEZINSECȚIE“, din 9 

ianuarie 2023. 

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 22 de cursanți au susținut examenul final în data 

de 2 februarie 2023. 

Competențe obținute: pregătirea dezinfecției; 

dezinfectarea suprafețelor; pregătirea deratizării; 

deratizarea suprafețelor; pregătirea dezinsecției; 

dezinsecția suprafețelor; monitorizarea suprafețelor 

procesate; utilizarea aparatelor de lucru cu acționare 

electro-mecanică; utilizarea aparatelor de lucru 

acționate prin motoare cu ardere internă.  
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La Centrul de Instruire și Marketing “Gheorghe 

Marcaș” al Camerei de Comerț și Industrie 

Maramureș a avut loc, în perioada 28-29 ianuarie 

2023, “Beyond Clever Demo” - prima competiție de 

robotică din județul nostru. Evenimentul a fost 

organizat de echipa de robotică Clever Core a 

Colegiului Național ”Gheorghe Șincai” Baia Mare și 

Star Tech Satu Mare. 

Locul I i-a revenit echipei Star Tech (Satu Mare). 

Pe locul II s-a clasat Phoenix (Cluj-Napoca). Modus 

Vivendi (Oradea) a obținut locul III. Băimărenii de la 

Clever Core s-au clasat pe locul IV. ”Toate echipele 

au ieşit învingătoare la acest eveniment deoarece 

au dovedit că reuşesc să realizeze activităţile 

specifice acestui tip de competiţie: cercetare, 

proiectare, construcţie de roboţi, programare, 

strângere de fonduri şi organizare”, se 

menționează pe pagina de facebook a Clever Core.  

“Beyond Clever Demo” 
prima competiție de robotică din județul nostru 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș a 

găzduit cu plăcere această competiție de robotică 

și salută inițiativa organizatorilor, respectiv 

colaborarea strânsă dintre aceștia. Împreună au 

făcut posibil ca acest eveniment să reunească 

pasionații de robotică într-un singur loc.  

Felicitări tuturor și mult succes și pe mai departe! 
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Finele anului 2022 a adus o serie 
de modificări prin intrarea în vigoare 
a Legii 265/2022 privind Registrul 
Comerțului și pentru modificarea și 

completarea altor acte normative cu 
incidență asupra Registru lui 
Comerțului din România.  

Dintre aceste modificări, trebuie 
acordată  o  atenț ie  spor i tă 
următoarelor aspecte: 

- înlăturarea cerinței de vărsare 
integrală a aportului la capitalul 
social al unei  societăț i cu 
răspundere limitată în România. 
Conform noilor reglementări, este 
obligatorie vărsarea de către 

asocia ț i i  une i  socie tă ț i  cu 
răspundere limitată înființată în 
România a 30% din valoarea 
capitalului social subscris nu mai 
târziu de 3 luni de la dată 
î n m a t r i c u lă r i i  î n  R e g i s t ru l 

Comerțului și înainte de a începe 
operațiuni în numele societății cu 
răspundere limitată. Diferența de 
capital social subscris va fi vărsată 
pentru aportul în numerar, în termen 
de 12 luni de la data înregistrării 

societății și pentru aportul în natură, 
în termen de cel mult 2 ani de la 
dată înființării acesteia. 

- existența unei singure declarații-
tip pe propria răspundere privitoare 
la îndepl in irea formali tăț i lor 

necesare pentru înregistrarea unei 
firme în România, prin urmare s-au 
eliminat formularele Declarație 
Model 1, Declarație Model 2, 
necesare la înmatriculare, respectiv 
Declaraț ie Model 3, pentru 

m o d i f i c ă r i ,  r e s p e c t â n d u - s e 
prevederile Art. 121 din Legea 
265/2022 

- înlăturarea cerinței de depunere 
a specimenului de semnătură, din 
motive ce țin de simplificarea 

procedurii de înregistrare a unei 
societăți în România.  

Noutăți la 
înființarea 

unei firme în 
anul 2023 
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Acte normative publicate în 

Monitorul Oficial IANUARIE 

● LEGE nr. 382 din 29 decembrie 

2022 privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 143/2022 

pentru modificarea art. 17 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 
privind încadrarea în muncă şi 
detaşarea străinilor pe teritoriul 

României şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
privind regimul străinilor în România 
(M.O. nr. 1276 din 30.12.2022) 

● ORDIN nr. 2.578 din 29 

decembrie 2022 privind modificarea 
Ordinului preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 

1. 699 /2021  pen t ru  ap roba rea 
formularelor de înregistrare fiscală a 
contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii 
fiscale care formează vectorul fiscal 
(M.O. nr. 1278 din 30.12.2022) 

● HOTĂRÂRE nr. 1.568 din 28 

decembrie 2022 pentru modificarea 
anexei la Hotărârea Guvernului nr. 
1.000/2015 privind faptele pentru care 

se înscriu informaţii în cazierul fiscal al 
contribuabililor, potrivit legislaţiei în 
vigoare (M.O. nr. 1279 din 30.12.2022) 

● DECIZIA nr. 396 din 15 

septembrie 2022 referitoare la 
excepţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor art. 165 alin. (6) din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală şi a dispoziţiilor art. 

107 alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei (M.O. nr. 
1281 din 30.12.2022) 

● HOTĂRÂRE nr. 1.579 din 28 

decembrie 2022 privind stabilirea 
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor 
în sectorul de agricultură ecologică 
(M.O. nr. 7 din 04.01.2023) 

● REGULAMENT nr. 18 din 21 

decembrie 2022 pentru modificarea şi 
completarea Regulamentului Autorităţii 
de Supraveghere Financiară nr. 

13/2019 privind instituirea măsurilor de 
prevenire şi combatere a spălării 
banilor şi a finanţării terorismului prin 
intermediul sectoarelor financiare 

supravegheate de Autoritatea de 
Supraveghere Financiară (M.O. nr. 26 
din 10.01.2023) 

● ORDIN nr. 4.268 din 15 

decembrie 2022 privind principalele 

aspecte legate de întocmirea şi 
depunerea situaţiilor financiare anuale 
şi a raportărilor contabile anuale ale 
operatorilor economici la unităţile 

teritoriale ale Ministerului Finanţelor, 
precum şi pentru reglementarea unor 

aspecte contabile (M.O. nr. 22 din 
09.01.2023) 

● LEGE nr. 34 din 11 ianuarie 2023 

pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. 
nr. 36 din 12.01.2023) 

● LEGE nr. 36 din 11 ianuarie 2023 

pentru modificarea Legii contabilităţii nr. 
82/1991, precum şi a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 
privind obligaţia operatorilor economici 

de a utiliza aparate de marcat 
electronice fiscal (M.O. nr. 36 din 
12.01.2023) 

● ORDIN nr. 5.672/C din 19 

decembrie 2022 pentru aprobarea 
modelului şi conţinutului formularului 
"Cerere de înregistrare fiscală" şi a 
instrucţiunilor de completare a 

formularului "Cerere de înregistrare 
fiscală" (M.O. nr. 58 din 20.01.2023) 

● ORDIN nr. 3.025 din 12 ianuarie 

2023 pentru modificarea şi completarea 
Metodologiei de autorizare a furnizorilor 

de formare profesională a adulţilor, 
aprobată prin Ordinul ministrului muncii, 
solidarităţii sociale şi familiei şi al 
ministrului educaţiei, cercetării şi 

tineretului nr. 353/5.202/2003 (M.O. nr. 
70 din 27.01.2023) 

https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/263347
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/263347
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260845
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260845
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260144#A6505213
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260144#A6505213
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/263369
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/263369
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/261994
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/261994
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/261994
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/263373
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/263373
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/174641#A23
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/174641#A23
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/263378
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/263378
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/258163#A1658
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/258163#A1658
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/258163#A1658
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/172761#A1324
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/172761#A1324
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/263664
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/263664
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/263793
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/263793
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/234975#A92
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/234975#A92
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/234975#A92
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/263759
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/263759
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/263880
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/262796#A2
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/262796#A2
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/263884
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/256378
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/256378
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/262701
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/262701
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/264072
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/264072
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/264410
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/264410
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/177427#A2
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/177424#A2
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/177424#A2
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/177424#A2
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/177424#A2
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C.C.I. Maramureş - Busola dumneavoastră în afaceri ! 
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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  

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ  
Baia Mare bd. Unirii nr.16 

SĂLI DE 

CONFERINȚE 
– până la 30 locuri 

• Videoproiecţie sau flipchart 

• 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  

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 


