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Către:  Instituția publică/unitatea administrativ-teritorială vizată 

În atenția: Reprezentantului instituției 

 

  

Asociația Întreprinzătorilor Maramureș (AIM), cu apreciere și deferență pentru efortul pe care îl 

depuneți în întreaga activitate instituțională dedicată interesului cetățeanului și al mediului socio-

economic în ansamblul său, precum și cu intenția de a veni în sprijinul și completarea acestui efort, vă 

informăm că, începând cu toamna anului 2019, vom demara implementarea proiectului: „AIM pentru o 

economie curată”, finanțat exclusiv din sursă internă AIM (cotizații ale membrilor). 

Acest proiect multianual al AIM constă într-o serie de acțiuni publice și private destinate 

promovării comportamentului comercial-economic legal, precum și conștientizării și combaterii practicilor 

comerciale ilicite și a concurenței neloiale la nivelul județului Maramureș, cu posibilitatea extinderii sale 

la nivel național. 

Arhitectura de acțiuni se bazează, în principal, pe următoarea succesiune de comunicări: 

1. INFORMARE INSTITUȚII — Informarea instituțiilor competente pentru dispunerea și luarea 

de măsuri, corecte și la timp, în vederea îndreptării comportamentului sau a sancționării 

comportamentului comercial-economic neconform cu prevederile normativ-legale avute din domeniul 

practicilor comerciale licite și a concurenței loiale. 

2. INFROMARE COMPANII — Informarea agenților economici și a persoanelor fizice sau 

grupurilor de persoane, referitoare la prevederi normativ-legale ce trebuie respectate pentru 

desfășurarea de activități comercial-economice. 

3. PREVENIRE — Atenționarea preventivă a agenților economici despre care, după comunicarea 

menționată la punctul 1., AIM ia la cunoștință că respectă parțial sau nu respectă prevederile normativ-

legale vizate. 

4. APRECIERE — Felicitarea agenților economici despre care, după comunicările menționate la 

punctele 1. și 2., AIM este înștiințată că și-au adaptat comportamentul comercial-economic în 

conformitate cu prevederile normativ-legale avute în vedere. 

5. SESIZARE — Înștiințarea instituțiilor competente pentru dispunerea și luarea de măsuri în 

vederea îndreptării comportamentului sau a sancționării comportamentului comercial-economic 

neconform cu prevederile normativ-legale avute din domeniul practicilor comerciale licite și a concurenței 

loiale. 

6. REZOLVARE — Sprijinirea instituțiilor competente pentru dispunerea și luarea de măsuri, 

corecte și la timp, în vederea îndreptării comportamentului sau a sancționării comportamentului 

comercial-economic neconform cu prevederile normativ-legale avute din domeniul practicilor comerciale 

licite și a concurenței loiale.  
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Prin colaborarea tuturor părților implicate în mediul economic și social al județului (companii 

private, instituții publice) putem facilita dezvoltarea unei piețe puternice, în care să primeze etica 

antreprenorială, prin conștientizarea întreprinzătorilor cu privire la importanța desfășurării activității în 

condiții de legalitate, ceea ce creează una dintre premisele principale pentru prosperitatea zonei. Orice 

investitor serios, local sau străin, preferă să își plaseze banii și efortul într-o zonă cu climat economic 

legal, pentru că, astfel, acest mediu este previzibil, iar pierderile economice și de efort personal care s-

ar putea datora înfruntării cu o concurență neloială (persoane fizice sau juridice care desfășoară activități 

comercial-economice neautorizate ori a căror activitate comercial-economică autorizată se bazează în 

parte sau integral pe evaziune fiscală sau pe obținerea de „dispense” în îndeplinirea condițiilor normativ-

legale de funcționare, de exemplu) sunt reduse sau inexistente. Locurile de muncă și, în special, nivelul 

de salarizare (care se regăsesc imediat în sistemul de educație, de sănătate, de justiție etc.) depind de 

o astfel de piață comercial-economică puternică. 

Vă mulțumim pentru implicarea deschisă în colaborarea cu AIM și vă asigurăm de sprijinul nostru 

constant pentru atingerea obiectivelor comune în interesul cetățeanului și al mediului socio-economic în 

ansamblul său. 

 

 

 Cu deosebită considerație,       25 septembrie 2019 

 Consiliul Director al AIM 


