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Camera de Comerț Franceză (CCIFER) și Secția Română a Consilierilor 
de Comerț Exterior ai Franței au lansat un raport în luna mai a acestui 
an, numit Cartea Albă a Competitivității. Documentul sintetizează 
câteva măsuri, în opt domenii prioritare, necesare pentru transformarea 
României într-o economie competitivă.
Întocmită de reprezentanți ai celor mai importante companii membre 
din România, Cartea Albă a Competitivității conține propuneri 
concrete pentru opt domenii prioritare: formare, inovație, piața 
muncii, infrastructură, energie, agricultură, piețe financiare și turism. 
Măsurile propuse provin din experiența concretă a companiilor 
membre CCIFER și pot fi aplicate rapid, generând schimbări de 
profunzime. Experții CCIFER pun la dispoziția autorităților române 
experiența lor, pentru a facilita implementarea acestora. 
„Nu am vrut să facem propuneri cu caracter general și credem că 
am reușit să formulăm o serie de posibile măsuri concrete, practice. 
Vorbim despre pași mici, ușor de făcut, nu idei care vor să schimbe 
lumea întreagă, ci mici ajustări, inspirate din experiența noastră de 
afaceri în România, care ar avea, totuși, impact mare”, a spus Eric 
Faidy, președintele CCIFER, într-un interviu.
Printre măsurile cuprinse în cele 8 domenii prioritare, se regăsesc 
următoarele: 

Formarea: 
Finanțarea formării tehnice și profesionale prin deduceri fiscale 

acordate firmelor. Finanțarea ar putea fi plafonată la un procent din 
masa salarială a întreprinderii respective. 

Regionalizarea învățământului profesional în jurul bazinelor 
industriale existente. CCIFER propune și ideea susținerii financiare 
și materiale a acestor centre de către firme. 

Dezvoltarea unor forme de învățământ profesional de scurtă 
durată post-bacalaureat care să permită învățarea rapidă a unei 
meserii și intrarea pe piața muncii. 

Inovația: 
Introducerea unui credit fiscal pentru cercetare și inovare. 
Încurajarea parteneriatului de cercetare pentru inovare între 

companii și universități. 
Extinderea beneficiilor fiscale acordate specialiștilor IT și la alte 

categorii de ingineri implicați în cercetare/inovare. 

Piața Muncii: 
Flexibilizarea calculului anual al timpului de muncă, printr-un 

acord în întreprinderi, care să permită adaptarea la diversele fluctuații 
ale cererii și producției. 

Amendarea prevederilor din Clasificarea Ocupațiilor din România 
care nu permit ocuparea unei poziții fără un anume nivel de studii, 
chiar dacă experiența profesională a acelei persoane ar recomanda-o 
fără probleme.
 
Infrastructură: 

Facilitarea accesului IMM-urilor la licitațiile pentru proiecte de 
infrastructură. 

Eliminarea criteriului celui mai mic preț și favorizarea ofertei cele 
mai avantajoase pe mai multe criterii economice. 

Selecționarea supraveghetorului lucrărilor independent și înainte 
de selecția constructorului. 

Stabilirea clară a unor clauze de îndeplinire a obligațiilor 
contractuale, inclusiv stabilirea penalităților pentru întârzieri. 

Eliminarea participării companiilor care, în trecut, au oferit 
servicii proaste.
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Energia: 
Creșterea gradului de transparență în mecanismul de reglementare 

a prețurilor de către ANRE. 
Eliminarea OPCOM din tranzacțiile cu energie electrică. 
Reabilitarea rețelelor urbane de termoficare. 
Reglarea cadrului legislativ de tranzacționare a certificatelor verzi. 

Agricultură: 
Accelerarea înființării unui cadastru agricol generalizat. 
Încurajarea comasării parcelelor agricole. 
Transformarea fondului funciar în baza de garantare a creditelor 

agricole. 
Aplicarea unui principiu de garantare a creditelor agricole după 

modelul Prima Casă. 
Clarificarea statutului juridic și fiscal al cooperativelor și grupurilor 

de producători. 
Revizuirea anului fiscal pe baza calendarului lucrărilor agricole. 

Piețele financiare: 
Clarificarea contextului care guvernează legea insolvenței. 

Turismul: 
Instituirea unui mecanism de subvenții pentru investitorii din turism. 
Dezvoltarea unui sistem performant de clasificare în turism. 
Crearea unui cadru legal care să permită oricărei întreprinderi să 

acorde „tichete de vacanță” în România. 

Secretarul general al CCIFR, Richard Perrin, a afirmat că prin intermediul 
Cărții Albe a Competitivității, membrii Camerei nu doresc să dea lecții 
românilor, ci să le împărtășească din experiența dobândită atât în 
Franța, cât și în România. CCIFR reunește aproape 500 de companii, 
cu capital francez și românesc, atât mari întreprinderi, cât și IMM-uri. 
În total, membrii CCIFR reprezintă 15% din PIB-ul României și peste 
125.000 locuri de muncă.
Sursa: www.ccifer.ro

Diana COJOCARU-BELTEU
CCINA Constanța
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Comisia Europeană a prezentat un pachet 
cuprinzător de 500 de milioane EURO cu măsuri de 
sprijinire a agricultorilor europeni

Recunoscând dificultățile cu care se confruntă producătorii, Comisia 
a anunțat un pachet de măsuri de sprijinire a agricultorilor europeni 
în valoare totală de 500 de milioane de euro.
Intervenția se concentrează pe trei aspecte: (1) abordarea dificultăților 
cu care se confruntă agricultorii în ceea ce privește fluxul de numerar, 
(2) stabilizarea piețelor și (3) ameliorarea funcționării lanțului de 
aprovizionare.
La stabilirea alocării acestui sprijin, se are în vedere ca fondurile să fie 
distribuite într-un mod echitabil, țintit și eficient, acordând o atenție 
deosebită statelor membre și fermierilor care au fost cei mai afectați 
de evoluțiile pieței. Intenția Comisiei este de a oferi libertate maximă 
statelor membre, astfel încât acestea să poată ține seama de situațiile 
specifice cu care se confruntă.
Măsuri avute în vedere:

Sprijinirea fermierilor confruntați cu dificultăți legate de fluxul 
de numerar pe termen scurt

Ajutoare specifice: Cea mai mare parte a acestui pachet de 
măsuri va fi pusă la dispoziția tuturor statelor membre sub formă de 
pachete financiare pentru sprijinirea sectorului produselor lactate. 
Comisia lucrează în prezent la un pachet de ajutoare specifice 
pentru toate statele membre, acordând o atenție specială celor 
care au fost afectate cel mai mult de evoluțiile pieței. 

Devansarea plăților directe: Statele membre pot plăti până la 
50 % din pachetul lor financiar de plăți directe începând de la 16 
octombrie, cu condiția să fi fost efectuate controalele necesare. 
(Deși, în mod normal, data cea mai apropiată este 1 decembrie, 
normele existente oferă deja acest gen de flexibilitate) Comisia 
va propune acum majorarea acestui procent la 70%; proiectul de 
lege este în curs de pregătire.

Devansarea anumitor plăți pentru dezvoltare rurală: Statele 
membre pot plăti deja, în avans, începând cu data de 16 octombrie, 
până la 75% din plățile pe suprafață sau pe număr de animale 
prevăzute în cadrul dezvoltării rurale (de exemplu, plățile pentru 
agromediu, agricultura ecologică, zonele cu constrângeri naturale, 
bunăstarea animalelor). Comisia va propune acum majorarea 
acestui procent la 85%.
Alte măsuri:

Instrumente financiare: Comisia examinează, în strânsă 
colaborare cu Banca Europeană de Investiții (BEI), opțiuni pentru 
crearea de instrumente financiare (N.B.: programele de dezvoltare 
rurală pot fi utilizate în acest scop). 

Instrumentul de stabilizare a veniturilor: Statele membre/
regiunile au deja posibilitatea de a include în programele lor de 
dezvoltare rurală un instrument de stabilizare a veniturilor.
 
Corectarea dezechilibrului pieței - stimularea cererii, reducerea 
ofertei

Prelungirea și consolidarea ajutorului pentru stocare privată: 
Pentru a reduce presiunea piețelor, Comisia a prelungit deja, 
până în anul viitor, ajutorul pentru stocare privată și perioadele 
de intervenție publică pentru unt și pentru laptele praf degresat. 

O nouă schemă de depozitare privată pentru carnea de porc: 
Comisia este pregătită să prezinte o propunere privind lansarea 
unei noi scheme de stocare privată pentru carnea de porc.

Programe de promovare: Pe lângă cele 81 de milioane EUR deja 
angajate, Comisia va majora, în 2016, și bugetul pentru promovare. 

Informații privind posibilitățile de promovare: Comisia va 
organiza, împreună cu statele membre, o amplă serie de ateliere 
de informare cu privire la noile norme în materie de promovare 
pentru a asigura utilizarea optimă a noilor norme și a finanțării 
majorate.

Consolidarea observatorului pieței laptelui: Pentru a spori 
transparența pieței, Comisia va continua să consolideze observatorul 
pieței laptelui, acordând o atenție mai mare tipului de informații, 
exactității acestora și publicării lor imediate. 

Acorduri comerciale bilaterale: UE a depus eforturi deosebite 
învederea încheierii mai multor acorduri de liber schimb – cu țările 
din Balcani, din CARIFORUM și din America Centrală, cu Coreea 
de Sud, Maroc, Peru, Columbia, Moldova, Georgia, Ucraina și, mai 
recent, cu Canada și Vietnam.  
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Eliminarea barierelor necomerciale care blochează exporturile UE 
către piețe din afara UE: Comisia (DG SANTE, DG AGRI, DG TRADE) 
colaborează cu țările terțe partenere în vederea soluționării unei 
serii de aspecte legate de barierele sanitare, fitosanitare (SPS) și 
tehnice (BTC) din calea comerțului.

Deschiderea de noi piețe: Pentru a contribui la deschiderea de 
noi piețe pentru export, comisarul Hogan a planificat o serie de vizite 
de promovare în țări terțe în care există oportunități importante 
pentru agricultura UE.
Alte măsuri:

Utilizarea programelor de dezvoltare rurală: Programele de 
dezvoltare rurală pentru 2014-2020 includ, de asemenea, 600 de 
milioane EUR pentru produse și promovare de calitate. Statele membre/
regiunile au posibilitatea de a spori aceste fonduri, cu condiția să 
o facă în conformitate cu strategia care stă la baza programelor.

Abordarea provocărilor din cadrul lanțului de aprovizionare:
Crearea unui nou Grup la nivel înalt: Comisia va crea un nou 

Grup special la nivel înalt care să se concentreze asupra mai multor 
aspecte specifice și clar definite, printre care creditele pentru fermieri, 
și instrumentele financiare și de acoperire a riscului, cum sunt piețele 
la termen pentru produsele agricole. 

Evaluarea pachetului de măsuri privind laptele și încurajarea 
utilizării la o scară mai largă a anumitor măsuri: Comisia va prezenta 
mai devreme, și anume în 2016, raportul referitor la „pachetul privind 
laptele” (din 2012), prevăzut inițial pentru 2018, pentru a examina 
posibilitatea prelungirii și a ameliorării acestui pachet, inclusiv 
extinderea dispozițiilor sale la alte sectoare. 

Îmbunătățirea schimburilor de experiență, de exemplu în legătură 
cu practicile comerciale neloiale: Comisia va organiza, de asemenea, 
o serie de reuniuni dedicate analizării experiențelor dobândite și 
schimbului de bune practici. 

Consolidarea legăturii dintre agricultură și societate în general:
Abordarea necesităților grupurilor vulnerabile: În contextul 

actualei crize a refugiaților, există modalități de abordare a nevoilor 
nutriționale ale acestora, de exemplu prin distribuirea de produse 
lactate.

Programele de distribuție a fructelor și a laptelui în școli: în 
cadrul actualului Program de distribuire a laptelui în școli, există 
posibilitatea de a spori utilizarea sprijinului UE pentru distribuirea 
acestui produs elevilor. 
Sursa: Comisia Europeană

Corina ÜRMÖSI
CCINA Constanța

Fondurile europene destinate politicii de coeziune 
pot fi folosite și pentru a asigura integrarea efectivă a 
migranților și a persoanelor care solicită azil

Declarația Corinei Crețu, Comisar European pentru Politici Regionale:
„Politica de coeziune reprezintă, în mod evident, o sursă importantă 
de finanțare pentru sprijinirea acțiunilor și măsurilor eficiente de 
integrare în ceea ce privește educația, ocuparea forței de muncă, 
condițiile de locuit, dar și a măsurilor privind asigurarea unui tratament 
nediscriminatoriu. “

Responsabilitatea măsurilor revine în principal statelor membre, 
care au la dispoziție instrumente financiare precum Fondul pentru 
migrație și integrare (AMIF), Fondul Social European (FSE) și Fondul 
European de Dezvoltare Regională (FEDR) pentru a acționa în vederea 
gestionării și integrării fluxurilor de migranți.

Direcțiile de acțiune ar trebui să fie prioritare în politicile statelor 
membre, fie că e vorba de start-up-uri, de reducerea sărăciei, abandonul 
școlar timpuriu etc., dar ele trebuie să răspundă deopotrivă și nevoilor 
migranților legali. Aceasta presupune o abordare flexibilă, ținând 
seama de condițiile extrem de dificile și în continuă schimbare în 
ceea ce privește migrația. Pentru a găsi cea mai bună variantă de 
acțiune care să acopere provocările cu care se confruntă migranții, 
recomandarea este ca proiectele finanțate prin FEDR să fie însoțite 
și de alte măsuri ce vizează integrarea socială, iar pentru acestea 
se poate obține sprijin financiar din Fondul Social European sau 
din alte surse.

Prin FEDR poate fi asigurată și finanțarea unor măsuri de urgență 
privind sistemul de primire a migranților și solicitanților de azil, 
măsuri care să vină în completarea sprijinului oferit prin Fondul 
de azil, migrație și integrare (AMIF). Aceasta poate presupune 
construirea sau extinderea centrelor de primire, a adăposturilor 
pentru imigranți, dar și acțiuni ce vizează consolidarea capacităților 
în unitățile de primire.

Gestionarea mai eficientă a migrației reprezintă o prioritate clară 
a Comisiei Europene, așa cum a fost ea prezentată de altfel  în 
obiectivele politice ale președintelui Jean-Claude Juncker. Problemele 
generate de migrație ar putea fi abordate în comun de către Comisie, 
împreună cu statele membre. Acțiunile de cooperare teritorială prin 
intermediul programelor Interreg și strategiile macroregionale pot 
să reprezinte o modalitate de a face față provocărilor generate de 
migrație și de traficul de ființe umane, iar acest lucru este posibil 
prin promovarea cooperării instituționale și administrative între UE 
și țările din afara UE, de la Marea Mediterană."
Sursa: http://ec.europa.eu/romania/news

Florin Constantin ȘERBESCU
Tehnopolis Iași
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Ce gust minunat! Regăsiți autenticitatea grație mărcilor de calitate 
ale indicațiilor geografice. Uniunea Europeană protejează patrimoniul 
gastronomic european punând în valoare diversitatea și calitățile 
legate de originea produselor care îl constituie.

O denumire desemnată ca indicație geografică are o legătură directă 
cu teritoriul de origine. Acest termen regrupează denumirile de origine 
protejată (DOP) și indicațiile geografice protejate (IGP) ale produselor 
alimentare și ale vinurilor, în vreme ce în cazul băuturilor spirtoase 
și al vinurilor aromatizate este vorba despre indicații geografice (IG).

Protejarea ideilor de afaceri pe plan european

Proprietatea intelectuală se 
raportează  la produsul minții 
umane, la bunuri incorporale, 
care nu au o substanță materială 
în sine. Acesta este motivul 
pentru care antreprenorii sunt 
reticenți în privința apărării 
acestor drepturi, totodată este 
important să se cunoască 
drepturile fiecăruia, mai ales 
dacă acestea nu încalcă drepturile exclusive ale altcuiva. Drepturile 
de proprietate intelectuală sunt reglementate ca veritabile drepturi 
reale de proprietate, similare în privința atributelor cu drepturile 
de proprietate asupra bunurilor corporale.

Ideile de afaceri pot reprezenta:

Numele companiei, logo-ul și sloganul
Produsele exclusiviste
Procesele sau metodele prin care afacerea se desfășoară
Material de marketing: site-uri web, broșuri, reclame

Cele două ramuri ale proprietăților intelectuale sunt drepturile de 
autor și drepturile de proprietate industrială, care reglementează 
drepturile care decurg din conceperea și exploatarea creațiilor utilizate 
în activitatea comercială. Termenul de “proprietate industrială”, se 
referă practic la tot ceea ce presupune o muncă a omului într-un 
cadru comercial, reglementat sub forma unor activități economice. 
Constituie drepturi de proprietate industrială: mărcile, desenele, 
modelele, brevetele de invenție, modelele de utilitate, know-how-ul.

Orice afacere presupune investiții, resurse umane și financiare, 
timp și foarte multă muncă. Un drept de proprietate intelectuală 
oferă posibilitățile de exploatare a creației proprii, concomitent cu 
recunoașterea legală a titularului său.

Este extrem de important de reținut faptul că aceste drepturi 
constituie un act important al oricărei afaceri. O strategie adecvată 
privind proprietatea intelectuală poate securiza afacerea din faza 
inițială, evitând riscurile inerente unei piețe concurențiale puternice.  

Entreprise Europe Network ajută firmele locale să-și apere 
dreptul la proprietate intelectuală prin oferirea de consultanță. 
De asemenea, împărtășirea rezultatelor cercetării poate genera 
noi idei și oportunități, stimulând firmele să se dezvolte dincolo 
de orizonturile lor inițiale. Rețeaua Entreprise Europe Network, 
poate contribui la dezvoltarea acestor schimburi și poate încuraja 
potențialele parteneriate, ajutând firmele să exploateze rezultatele 
obținute în urma proiectelor europene de cercetare și dezvoltare 
tehnologică. Atunci când este vorba despre probleme complexe, 
aspect juridic și contractual legate de transferurile tehnologice, vă 
vom indica experți specializați în drepturi de proprietate intelectuală.
Sursa: Comisia Europeană

Nicoleta ANTOHI
CCI Bacău

Proprietatea intelectuală o regăsim pretutindeni în jurul nostru, 
fiind motorul oricărei dezvoltări a societății în ansamblu sau: 
produs, creații, opere diverse, modele, diferite semne utilizate în 
activitate, tehnologie, concepere, servicii, toate au ca punct de 
plecare o activitate intelectuală a omului, un rezultat al procesului 
de gândire, care trebuie protejat. Așadar, proprietatea intelectuală 
trebuie protejată ca o mică avere. 

O nouă publicație EU Bookshop: Calitate garantată 
de UE

Sursa: Oficiul European pentru Publicații Machete grafice pliant servicii, 
cf contract nr 9412/24.04.2015

Gabriela COMAN
Tehnopolis Iași
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Site nou în sprijinul beneficiarilor de finanțare 
europeană

Ministerul Fondurilor Europene a lansat pe 6 septembrie 2015 noul 
site www.fonduri-ue.ro (www.fonduri-ue.gov.ro), care pune accent 
pe sprijinirea beneficiarilor și a potențialilor beneficiari în accesarea 
fondurilor și în implementarea proiectelor finanțate în perioada de 
programare 2014-2020.

”Am restructurat portalul din dorința de a ajuta publicul, și în special 
beneficiarii fondurilor europene, să acceseze informații oficiale, vitale 
pentru scrierea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă. 
Următoarea etapă a efortului nostru de a optimiza legătura funcțională, 
firească, cu beneficiarii și potențialii beneficiari va fi să îmbunătățim 
sistemul de sprijin (help-desk) interactiv, în așa fel încât întrebările și 
mesajele celor interesați să primească răspuns în cel mai scurt timp 
posibil”, a declarat domnul Marius Nica, ministrul fondurilor europene.

O noutate oferită de noua interfață este legată de crearea, prin 
intermediul site-ului, a unui sistem electronic eficient de gestionare 
a mesajelor, întrebărilor și alertelor de nereguli de la public, care pot 
fi urmărite și rezolvate mai ușor. După completarea formularului 
de feed-back - „Observații beneficiar” de pe prima pagină sau 
din secțiunile specifice programelor operaționale, selectându-se 
opțiunile relevante, solicitările ajung imediat la direcția cu atribuții 
în rezolvarea lor iar mesajele vor avea trasabilitate totală (incluzând 
păstrarea pe server a unei copii pentru verificări ulterioare), pentru 
ca niciuna dintre întrebări să nu rămână fără răspuns.

Informațiile referitoare la programele operaționale sunt structurate 
și centralizate în cadrul secțiunii „Programe operaționale”, asigurând 
accesul publicului la toate documentele relevante pentru un 
anumit tip de proiect, inclusiv la anunțurile lansate de autoritățile 
de management și la calendarele orientative ale lansărilor pentru 
programele gestionate de acestea.

În contextul prevederilor noilor regulamente europene, acesta este 
site-ul oficial care va oferi, printre altele, informații despre oportunitățile 
de finanțare din toate programele operaționale 2014-2020 și va 
prezenta lista informațiilor referitoare la proiectele susținute prin 
fonduri europene, actualizate în timp real din sistemul informatic 
centralizat de monitorizare a proiectelor (SMIS).

Site-ul care a gestionat cadrul financiar 2007-2013 va rămâne accesibil 
publicului într-o secțiune a noului site. Paginile aferente programelor 
operaționale 2007-2013 gestionate de MFE vor fi în continuare 
disponibile, fiind actualizate până la închiderea acestor programe.
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Constantin AMARINEI
ADR Nord-Est

Comisia Europeană investește 70.5 milioane Euro 
pentru sprijinirea IMM-urilor în cadrul programului 
Orizont 2020

Orizont 2020 este un pilon esențial al inițiativei emblematice “O 
Uniune a inovării”, a strategiei Europa 2020, care vizează creșterea 
competitivității Europei la nivel global. Uniunea Europeană este 
un lider mondial în ceea ce privește numeroase tehnologii, însă se 
confruntă cu o concurență tot mai acerbă atât din partea puterilor 
tradiționale, cât și din partea economiilor emergente. Finanțarea 
oferită de programul Orizont 2020 va însemna: simplificare 
considerabilă a rambursării prin introducerea unei rate forfetare 
unice pentru costurile indirecte și a numai două rate de finanțare 
– pentru cercetare și, respectiv pentru activități de piață, un 
punct unic de acces pentru participanți, mai puține formalități 
administrative în pregătirea propunerilor și renunțarea la toate 
controalele și auditurile inutile.

Comisia depune eforturi pentru ca programul să devină accesibil 
mai multor participanți din întreaga Europă, prin explorarea 
eventualelor sinergii cu fondurile alocate în cadrul politicii de 
coeziune a Uniunii Europene. 

Programul Orizont 2020 reunește pentru prima dată în cadrul unui 
program unic toate fondurile Uniunii Europene destinate cercetării și 
inovării concentrându-se mai mult ca niciodată asupra transformării 
descoperirilor științifice în produse și servicii inovatoare care oferă 
oportunități de afaceri și îmbunătățesc viața oamenilor. În același 
timp, programul reduce drastic birocrația, simplificând normele și 
procedurile pentru a atrage mai mulți cercetători de vârf și o gamă 
mai largă de întreprinderi inovatoare.
În programul Orizont au fost selectate, pentru acordarea sprijinului 
financiar un număr de 59 de IMM-uri din 16 țări. Pentru fiecare 
proiect depus, participanții vor primi până la 2,5 milioane €, pentru 
finanțarea activităților de inovare și dezvoltare a planurilor lor de 
afaceri.
Companiile vor primi, de asemenea, dreptul de a beneficia de până 
la 12 zile de îndrumare practică în domeniul afacerilor.
Din numărul total de 962 de propuneri de afaceri, doar un număr 
de 357 de propuneri au primit punctaj de evaluare peste pragul 
de aplicare, iar 44 de proiecte au fost selectate pentru acordarea 
finanțării.
Țara care a primit cele mai multe finanțări a fost Spania, unde 11 
beneficiari au de primit 15 milioane €, urmată de firme din țări 
precum Italia, Marea Britanie, Germania și Danemarca.
Din momentul lansării programului, de pe 1 ianuarie 2014, pentru 
programele de finanțare s-au acordat mai mult de 387 milioane €.
Sursa: Comisia Europeană

Remus PASCU
CCI Bacău
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Finanțare pentru înființare de activități neagricole 
în zone rurale

Lansată din luna iulie 2015, submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea 
de activități neagricole în zone rurale” are ca scop în special, crearea 
de noi activități neagricole pentru fermierii de mici dimensiuni sau 
membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din 
mediul rural, acordându-se prioritate sectoarelor cu potențial ridicat 
de dezvoltare identificate în Acordul de Parteneriat, în concordanță 
cu Strategia Națională de Competitivitate.

Submăsura vizează:
diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de 

micro-întreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, 
dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;

încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești 
tradiționale.

Contribuția publică totală aferentă sesiunii pentru anul 2015 pentru 
submăsura 6.2 este de 44.164.707 euro din care 15% reprezintă 
contribuția Guvernului României și 85% reprezintă contribuția 
Uniunii Europene.

Sunt eligibili pentru finanțare doar solicitanții care propun coduri 
CAEN noi, pe care nu le-au mai avut până la momentul depunerii 
cererii de finanțare în domeniul de activitate sau erau parte din 
statut, dar nu erau autorizate ca și obiect de activitate la Registrul 
Comerțului. Nu sunt eligibile activitățile complementare activității 
de bază desfășurată de solicitant.

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt:
Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, 

îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; 
fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare 
a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții 
metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, 
electronice, producție de combustibil din biomasă - ex.: fabricare de 
peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei 
din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca 
parte integrantă a proiectului etc.;

Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități 
tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a 
fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);

Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii 
turistice de agrement și alimentație publică);

Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, 
obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii 
în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, 
administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).

Solicitanții eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat 
prin această submăsură sunt:

Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își diversifică 
activitatea prin înființarea unei activități neagricole pentru prima 
dată în spațiul rural (autorizați cu statut minim de PFA);

Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, 
care își propun activități neagricole pe care nu le-au mai efectuat 
până la data aplicării pentru sprijin;

Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul 
depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maximum 
3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfășurat activități până în 
momentul depunerii acesteia (start-ups).

Micro-întreprinderile și întreprinderile mici, atât cele existente cât 
și cele nou înființate (start-ups) trebuie să fie înregistrate și să-şi 
desfășoare activitatea propusă prin proiect în spațiul rural (atât 
sediul social, cât și punctul de lucru unde se realizează proiectul 
trebuie să fie amplasate în mediul rural).

Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 6.2, solicitantul 
sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
să prezinte un Plan de Afaceri pentru desfășurarea activităților 

neagricole;
obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile 

de activități sprijinite prin submăsura 6.2;
sediul social și punctul/punctele de lucru în care se va desfășura 

activitatea neagricolă pentru care se solicită finanțarea trebuie să 
fie situate în spațiul rural, iar activitatea va fi desfășurată în spațiul 
rural. Prin excepție, pentru entitățile care desfășoară și activități 
agricole și care sunt prioritizate astfel la selecție, punctul/punctele 
de lucru aferente acestor activități agricole pot fi amplasate și în 
mediul urban.

implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen 
de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Planul de Afaceri va include cel puțin următoarele:
Prezentarea situației economice inițiale a solicitantului (de ex. 

datele solicitantului, aria de cuprindere a activității, forma juridică a 
solicitantului, abilități profesionale, istoricul întreprinderii, facilități 
de producție, dotarea);

Prezentarea etapelor și obiectivelor propuse pentru dezvoltarea 
noilor activități ale solicitantului (planificarea îndeplinirii acestora, 
riscurile de implementare, standarde și norme europene legate de 
protecția muncii și de mediu);

Prezentarea detaliată a acțiunilor și resurselor aferente (materiale, 
umane și financiare) necesare pentru dezvoltarea activităților 
beneficiarului, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea, care să 
contribuie la dezvoltarea activităților întreprinderii, inclusiv crearea 
sau dezvoltarea de noi abilități/ competențe ale angajaților;

Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului 
de Afaceri. Toate cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv 
capitalul de lucru și capitalizarea întreprinderii și activitățile relevante 
pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat, pot fi 
eligibile, indiferent de natura acestora.

Tipurile de operațiuni și cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu 
Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanțare în cadrul submăsurii 
6.2, Anexa 7 la Ghidul Solicitantului.
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Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 
1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, nu va depăși 200.000 
euro/beneficiar pe 3 ani fiscali și este de:

50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului la 
valoarea de 70.000 euro/proiect în cazul activităților de producție, 
servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism, pe baza unui 
Plan de Afaceri.

Sprijinul se acordă în funcție de tipul investiției, respectiv 50.000 
euro sau 70.000 euro. Nu există sume intermediare.

Sprijinul se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:
70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de 

Finanțare;
30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția respectării 

Planului de Afaceri, fără a depăși cinci ani de la încheierea Contractului 
de Finanțare.

Informații suplimentare:
www.afir.info > secțiunea Investiții PNDR > sM 6.2 - Înființare 
activități neagricole

Lucian SANDU
ADR Nord-Est

Legea investitorilor individuali – „Business Angels”

Parlamentul României a emis un act normativ care deschide un 
nou drum investitorilor privați din România și care își propune să 
stimuleze persoanele fizice, pentru  dobândirea calității de investitori 
individuali.

Astfel,  în Monitorul Oficial nr. 382 din data de 2 iunie 2015, a 
fost publicată Legea nr. 120 - privind stimularea investitorilor 
individuali business angels, principalele prevederi, fiind:

Dobândirea calității 

Orice persoană fizică poate deveni investitor individual - “business angel” 
la microîntreprinderi și întreprinderi mici (în sensul Legii nr. 346/2004, 
dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

este o persoană din afara societății și dobândește calitatea de 
asociat al acesteia prin aportul său în numerar la capitalul social 
al societății, rezultând emiterea de noi părți sociale în favoarea sa; 

investește o sumă cuprinsă între 3.000 de euro și 200.000 de 
euro, prin dobândirea de părți sociale; 

investiția este efectuată strict în vederea îndeplinirii obiectului 
principal de activitate al societății și planului de afaceri pentru care 

investitorul individual-business angel va investi;
nu are fapte înscrise în cazierul fiscal eliberat de autoritățile competente 
la data efectuării investiției;

nu poate deține, ca urmare a investiției, în nume propriu sau 
prin persoane interpuse, mai mult de 49% din capitalul social al 
societății în cauză;

să nu aibă fapte înscrise în cazierul fiscal ori această persoană 
să nu fi fost condamnată pentru infracțiuni în domeniul economic, 
cum ar fi infracțiuni de fals, corupție, delapidare etc.

În registrul comerțului se face mențiunea despre statutul de 
investitor individual-business angel, pe baza acordului de contribuție 
încheiat între asociații societății și societate, acord care va fi atașat 
la cererea de înregistrare a majorării de capital social și emiterea de 
noi părți sociale.

Facilități fiscale 
Investitorul „business angel”, poate beneficia de următoarele facilități 
fiscale:

scutire la plata impozitului pe dividendele cuvenite părților 
sociale achiziționate, pentru o perioadă de 3 ani calculați de la data 
achiziției părților sociale.

scutire la plata impozitului pe venitul din transferul părților sociale, 
doar dacă investitorul „business angel” cesionează  părțile sociale 
după o perioadă mai mare de 3 ani de la data dobândirii. 

Limitări ale legii 
Nu intră sub incidența prezentei legi, investițiile realizate în societăți 
care desfășoară activități în următoarele domenii: bancar; asigurări și 
reasigurări al pieței de capital, intermedieri financiare, orice alte activități 
în domeniul financiar; tranzacții imobiliare, închiriere active imobiliare, 
intermedieri în domeniul imobiliar, dezvoltare imobiliară; jocuri de 
noroc și pariuri; producție sau comercializare de oțel; producție sau 
comercializare de cărbune; construcții de nave maritime și fluviale; 
producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, 
alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și 
preparate stupefiante și psihotrope; consultanță în orice domeniu.
Sursa: Monitorul Oficial 

Victorița DRAGOMIRESCU
CCINA Constanța

POC Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii 
adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în 
domeniu prin dezvoltarea de clustere 2014-2020

Acțiunea 2.2.1 face parte din POC – Programul Operațional Competitivitate 
2014-2020.
Tipuri de proiecte:

Dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate în 
restul economiei românești pentru integrarea pe verticală a soluțiilor TIC;

Realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra 
dezvoltării întregii industrii TIC la nivel național sau internațional.

Se urmărește ca prin finanțarea acordată proiectelor să se asigure 
trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare, precum 
și colaborarea între structurile de tip cluster din industria TIC, inclusiv 
în cadrul acestora, pentru asigurarea unui acces rapid și facil la 
implementarea rezultatelor cercetării/dezvoltării în scopul obținerii 
de produse inovatoare.
Solicitantul trebuie să demonstreze/argumenteze gradul de noutate al 
produselor / serviciilor / aplicațiilor TIC realizate în cadrul proiectului,în 
context național/internațional și aria de aplicabilitate a produselor 
/ serviciilor / aplicațiilor (la nivelul regiunii de dezvoltare sau în 
afara acesteia).
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Solicitanți eligibili:
Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) 

care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor 
centrate pe domeniul TIC sau

Consorții (parteneriate) de întreprinderi care își desfășoară 
activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.

Investițiile se supun regulilor privind ajutorul de stat prevăzute în:
Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse 

și servicii inovative;
Schema de ajutor de minimis pentru creșterea contribuției 

sectorului TIC pentru competitivitatea economică.
Sprijinul va viza dezvoltarea de produse/servicii/aplicații TIC 
inovative prin:

Investiții în active corporale și necorporale în cadrul unei 
investiții inițiale,

Investiții în cercetare industrială și dezvoltare experimentală,
Investiții în proiecte de inovare ale IMM-urilor,
Investiții în proiecte de inovare de proces și organizaționale.

Bugetul total al apelului este de EUR 59.700.000, valoarea maximă 
este de 3.240.000 per proiect, cu intensități de finanțare ce pot 
ajunge până la 100% în funcție de tipul de beneficiar, regiunea de 
implementare și tipul de activitate.
Perioada maximă de implementare a proiectelor este de 36 de luni.

Valoarea maximă a ajutorului de 
minimis care poate fi acordată 
unui beneficiar nu poate depăși 
echivalentul în lei a 200.000 de 
euro pe ultimii 3 ani fiscali (care 
se referă la anul în curs și 2 ani 
anteriori).
Valoarea ajutorului de minimis nu 
poate depăși 20% din valoarea 
finanțării nerambursabile aferente 
proiectului.

Înregistrarea propunerilor de proiecte se realizează on-line, în 
mod continuu, începând cu data de 2 noiembrie 2015 și se va 
încheia în data de 1 februarie 2016.
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Cristina GOGONCEA
CCIA Galați

POR 2014 – 2020 în sprijinul microîntreprinderilor
În iunie 2015, noul Program Operațional Regional a primit avizul favorabil 
din partea Comisiei Europene, iar pregătirile pentru definitivarea 
mecanismului de implementare au căpătat intensitate la nivelul 
instituțiilor implicate în gestionarea programului. 

Programul Operațional Regional (POR) 2014 - 2020 va asigura 
continuitatea viziunii strategice privind dezvoltarea regională în 
România, completând și dezvoltând direcțiile și prioritățile de dezvoltare 
regională implementate prin POR 2007 – 2013. Pentru perioada 2014 
– 2020, se vor acorda fonduri în valoare de 8,25 miliarde de Euro, 
dublu față de sumele care au fost disponibile în perioada 2007– 2013. 

În vederea creșterii performanței programului și asigurării unui 
grad de absorbție îmbunătățit față de cel înregistrat în perioada 
de programare anterioară, s-au luat o serie de măsuri ce presupun 
simplificarea sistemului de implementare ce includ: reducerea 
numărului documentelor necesare solicitantului la depunerea cererii 
de finanțare, scăderea perioadei de evaluare prin cumularea unor 
etape, reducerea timpului alocat parcurgerii etapelor procedurale 
anterioare semnării contractului de finanțare, utilizarea unui model 
de contract standard pentru toate prioritățile de investiții, acordarea  
unui punctaj suplimentar proiectelor aflate într-o fază avansată a 
pregătirii. Continuarea aplicării mecanismului cererilor de plată, care 
a fost folosit cu succes și pe programul anterior începând cu aprilie 
2013, alături de celelalte inițiative, va facilita accesarea de fonduri, cu 
un impact substanțial asupra gradului de absorbție a programului.

Obiectivul general al POR 2014 - 2020 este creșterea competitivității 
economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților 
locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a 
condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare 
sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient 
resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a 
progresului tehnologic.

Structura programului cuprinde 11 axe prioritare care concentrează 
intervențiile financiare în 18 priorități de investiție, la care se adaugă 
o axă prioritară de asistență tehnică pentru finanțarea activităților de 
implementare a programului.

Dintre acestea, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii vizează IMM-urile,  în special cele care 
dezvoltă activități în domeniile competitive identificate în Strategia 
Națională de Competitivitate, precum și cele identificate în cadrul 
Planurilor de Dezvoltare Regională.

În data de 31 iulie 2015, Autoritatea de Management pentru Programul 
Operațional Regional a lansat spre consultare publică Ghidul aferent 
Priorității de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, 
în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin 
încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare 
de afaceri. 

Solicitanții eligibili vor fi societățile comerciale sau cooperative care 
se încadrează în categoria microîntreprinderilor și care au desfășurat
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activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal 
integral, au avut cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada 
acestui an fiscal și au cel puțin un angajat cu normă întreagă la data 
depunerii cererii de finanțare.

Locul de implementare a proiectului trebuie să fie situat în 
mediul urban, iar investițiile finanțate vor fi numai în domeniile 
de activitate eligibile (clase CAEN) enumerate în Anexa 2 la Ghidul 
specific. 

Vor fi eligibile următoarele tipuri de investiții:

a. Investiții în active corporale
lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de 

producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a 
utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare 
cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de 
lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică;

achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul 
obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează 
surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea 
activităților pentru care a solicitat finanțare, în limita a 15% din 
valoarea eligibilă a proiectului
b. Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, 
programe informatice, alte drepturi și active similare
c. Investiții în realizarea de website-uri pentru prezentarea 
activității și a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente 
de comercializare on-line.

Valoarea eligibilă a unui proiect va fi cuprinsă între 25.000 și 200.000 
Euro.

Informații suplimentare privind completarea cererii de finanțare 
și procesul de evaluare, selecție și contractare sunt cuprinse în 
versiunea de lucru a ghidului solicitantului la adresa: 
www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html

Gabriela MACOVEIU
ADR Nord-Est

Programul Dunărea va sprijini proiecte de 
cooperare transnațională și din Republica Moldova

Organizații din Republica Moldova vor putea participa cu proiecte în 
cadrul Programului de cooperare transnațională pentru regiunea 
Dunării.

Corina Crețu, comisarul european pentru Politica Regională, a declarat: 
„Sunt încântată să adopt acest program. Acesta a fost conceput pentru 
a contribui în mod direct la punerea în aplicare cu succes a Strategiei 
UE pentru regiunea Dunării, prin intermediul priorităților sale tematice 
și al sprijinului pentru guvernanța strategiei. Programul ar trebui să 
ajute țările implicate să dezvolte proiecte cu rezultate tangibile și 
pozitive, care să le permită să rămână în continuare atractive ca loc 
de viață, studiu, muncă, precum și pentru turism și investiții”.

Programul va sprijini proiecte de cooperare transnațională în conformitate 
cu prioritățile Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării 
(EUSDR).  Concentrarea geografică a programului corespunde zonei 
vizate de strategie, incluzând regiuni din nouă state membre (Austria, 
Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Germania, România, Slovacia 
și Slovenia), dar și din trei țări din afara UE (Bosnia-Herțegovina, Serbia 
și Muntenegru). De asemenea, Republica Moldova și Ucraina vor fi 
eligibile în cadrul acestui program, odată ce se va stabili finanțarea 
din Instrumentul european de vecinătate (IEV).

Conform sursei citate, UE va investi peste 202 milioane de euro din 
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 19,8 milioane de 
euro din Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) în proiecte 
transnaționale din zona bazinului Dunării. În acest context, Biroul 
pentru planificare economică națională din Budapesta a fost desemnat 
drept autoritate de management a programului transnațional pentru 
regiunea Dunării. Activitățile partenerilor de proiect vor fi cofinanțate 
până la un plafon de 84%.

FEDR are drept obiectiv consolidarea coeziunii economice și sociale 
în Uniunea Europeană prin reducerea dezechilibrelor dintre regiunile 
acesteia. În perioada 2014-2020, FEDR va investi peste 199 de miliarde 
de euro în regiunile Europei.

Totodată, IPA oferă asistență financiară și tehnică pentru a sprijini 
procesul de reformă în țările în curs de aderare. Fondurile IPA dezvoltă 
capacitățile acestor țări, având drept rezultat evoluții pozitive și 
progresive în regiune. Pentru perioada 2014-2020, IPA are un buget 
de aproximativ 11,7 miliarde de euro.
Sursa: www.finantare.ro

Apostol VASILI
IPA Galați
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Programul pentru stimularea înființării și 
dezvoltării microîntreprinderilor de către 
întreprinzătorii debutanți în afaceri

Solicitanți eligibili
Persoane fizice, care nu au mai deținut și nu dețin calitatea de acționar 
sau asociat al unei alte întreprinderi și care înființează pentru prima 
dată o societate comercială cu răspundere limitată. Societatea 
nou înființată va fi de tip debutantă (SRL-D), poate avea cel mult 5 
întreprinzători asociați (care să îndeplinească aceleași condiții de 
eligibilitate) și nu va avea mai mult de cinci grupe de activitate. 
Ulterior înființării societății debutante (SRL-D), întreprinzătorul 
trebuie să notifice Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și 
Mijlocii și Cooperație (OTIMMC), în termen de cel mult 30 de zile 
lucrătoare de la înregistrare, cu privire la intenția de depunere a 
unui plan de afacere pentru accesarea programului.

Valoare financiară nerambursabilă
Valoarea maximă a proiectului poate fi de 20.000 euro, din care 50% 
(procentul de finanțare nerambursabilă) din valoarea cheltuielilor 
eligibile, respectiv 10.000 euro sau echivalentul în lei (maximum 
44.821 lei) se primesc de la stat. Pentru diferența de 10.000 euro 
(contribuția solicitantului), există următoarele variante:

Surse proprii – caz în care, la semnarea acordului de finanțare, 
întreprinzătorul debutant trebuie să facă dovada că deține cei 
10.000 euro (echivalentul în lei)

Credit bancar – prin intermediul planului de afaceri, întreprinzătorul 
debutant poate opta pentru varianta de credit. Aceasta presupune 
contactarea unei unități bancare și discutarea condițiilor de accesare a 
unui credit, dar nu mai mult de 80% din valoarea totală a cofinanțării. 
 
Înscrierea în cadrul programului
Înscrierea planului de afaceri se face online, timp de 10 zile, pe 
site-ul Direcției pentru implementarea proiectelor și programelor 
pentru IMM-uri. În acest sens, este necesară crearea unui cont, care 
va permite accesarea platformei destinate completării online a 
secțiunilor planului de afaceri pentru SRL-D, precum și a documentelor 
solicitate prin planul de afaceri. La final, se selectează trimiterea 
formularelor. După transmiterea formularelor, oficialii OTIMMC 
vor analiza planul de afaceri și într-un termen de aproximativ 30 
zile lucrătoare (în funcție de numărul de proiecte înregistrate), se 
trimite pe adresa de e-mail răspunsul final.
 
Evaluarea proiectelor
Evaluarea proiectelor se realizează în două etape, astfel:

Etapa I: se verifică îndeplinirea punctajului minim acceptat de 60 
de puncte (aceasta se realizează în mod automat, de către aplicația 
online, pe parcursul completării planului de afaceri), eligibilitatea 
codurilor CAEN pentru care se solicită finanțare și a concordanței 
cu investițiile propuse spre finanțare (în 35 zile lucrătoare de la data 
finalizării etapei de depunere a planurilor de afaceri)

Etapa a II-a: se verifică existența cofinanțării întreprinzătorului 
debutand (fie din surse proprii, fie prin credit bancar), în termen de 
5 zile lucrătoare de la data primirii Scrisorii de acceptare de principiu 
(pentru cofinanțare din surse proprii) sau în termen de 30 de zile 
lucrătoare (pentru cofinanțare din credit).

Selectarea proiectelor aprobate, se face în ordinea punctajului 
obținut la evaluarea planurilor de afaceri online. În cazul proiectelor 
cu punctaje egale, departajarea se va face în funcție de:

numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul 
programului

achiziția de echipamente tehnologice
activitatea pentru care se accesează programul
curs de antreprenoriat
asociatul / administratorul SRL-D este șomer la data înscrierii 

sau absolvent în anul precedent înscrierii în program
data și ora înscrierii în program

Sursa: www.euromapconsult.ro
Cristina BĂLAȘA

Tehnopolis Iași

Schema de ajutor de stat pentru investițiile în CDI 
pentru Programul Operațional Competitivitate

Schema de ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) 
„Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a 
investițiilor în CDI prin Programul Operațional Competitivitate (POC)”.

Prin această schemă se va oferi sprijin pentru atingerea următoarelor 
obiective:

creșterea investițiilor private în CDI,
creșterea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu 

competențe CDI între mediul public și cel privat,
creșterea capacității științifice ca motor al inovării,
creșterea participării cercetării românești în cercetarea la nivel 

european și internațional.
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Prezenta schemă cuprinde următoarele categorii de ajutoare:
(a) ajutoare pentru cercetare, dezvoltare și inovare;
(b) ajutoare regionale pentru investiții;
(c) ajutoare pentru accesul IMM-urilor la finanțare (ajutoare pentru 
întreprinderile nou-înființate).

Prezenta schema nu se aplică:
(a) ajutoarelor destinate activităților legate de exportul către țări 
terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct 
de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de 
distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;
(b) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor 
naționale față de produsele importate.

Beneficiarii acestei scheme sunt întreprinderi cu sau fără activitate 
de CD menționată în statut. Este considerată întreprindere orice 
entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma 
juridică a acesteia.

Beneficiarii ajutoarelor de CDI pentru construcția și modernizarea 
infrastructurilor de cercetare sunt entitățile juridice care dețin și 
exploatează infrastructura de cercetare.

Beneficiarii ajutoarelor pentru clusterele de inovare sunt exclusiv 
entitățile juridice care exploatează clusterele de inovare (organizația 
clusterului).

Beneficiarii ajutoarelor pentru întreprinderile nou-înființate sunt 
întreprinderile nou-înființate inovatoare. Ajutorul pentru întreprindere 
nou-înființată se acordă o singură dată și numai pe perioada în care 
beneficiarul îndeplinește condițiile de întreprindere nou-înființată 
inovatoare.

Ajutorul se acordă sub formă de granturi (asistență financiară 
nerambursabilă în una sau mai multe tranșe). Plata ajutorului către 
beneficiarii schemei se poate face până la 31 decembrie 2023. Contractele 
de finanțare vor fi încheiate cel târziu până pe 31 decembrie 2020.

Bugetul schemei este de maxim 620 milioane EUR pe perioada 
2015-2020.
Sursa: ANCSI

Gabriela COMAN
Tehnopolis Iași

Comisia Europeană solicită României să 
implementeze legislația uniunii bancare

După criza financiară din anul 2008, Comisia Europeană a urmărit o 
serie de inițiative pentru a crea un sector financiar mai sigur și mai 
solid pentru piața unică. Aceste inițiative, care includ cerințe puternice 
prudențiale pentru bănci, protecție îmbunătățită deponenților și 
reguli pentru gestionarea băncilor falimentare, formează un set unic 
de norme pentru toți actorii financiari din 28 de state membre ale 
Uniunii Europene.

Pe măsură ce criza financiară a evoluat și s-a transformat în criza 
datoriilor din zona euro, și în urma neîndeplinirii obligațiilor, în privința 
directivei privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare, Comisia 
Europeană a decis declanșarea procedurii de infringement împotriva 
Bulgariei, Republicii Cehe, Franței, Italiei, Lituaniei, Luxemburgului, 

Țărilor de Jos, Maltei, Poloniei, României și Suediei.

Comisia Europeană a cerut României și altor 10 state membre, să 
implementeze Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor 
bancare. Directiva reprezintă un element central al uniunii bancare, 
ce are ca scop consolidarea sectorului financiar-bancar european 
în urma crizei economice și financiare.

Solicitarea din partea Comisiei are forma unui aviz motivat și reprezintă 
a doua etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
legale. Dacă statele membre vizate nu iau măsurile necesare în 
termen de două luni, Comisia ar putea decide transmiterea cazului 
la Curtea de Justiției a Uniunii Europene.
Sursa: Comisia Europeană

Nicu TARANU
CCI Bacău

Consultare publică europeană: Strategia pentru 
statisticile agricole până în 2020 și după 2020 
(Sistemul european de statistici agricole - EASS)

Comisia Europeană are în vedere modernizarea bazei juridice a 
sistemului de statistică  a producției agricole. Dorește contribuțiile 
tuturor părților interesate pentru a identifica problemele care 
trebuie să fie luate în considerare și  așteaptă feedback cu privire 
la opțiunile posibile. 

Eurostat a lansat o consultare publică deschisă cu privire la:
Problemele din sistemul european actual al statisticilor agricole 

și impactul acestora asupra disponibilității și calității datelor.
Diverse opțiuni avute în vedere pentru rezolvarea acestor probleme 

și impactul acestora asupra disponibilității și calității datelor.

Statisticile agricole  au scopul de a oferi informații privind agricultura 
pentru  nevoile utilizatorilor actuali  și viitori, într-un mod eficient 
și cu obligații suportabile pentru producătorii de date. Pentru 
a se îndeplini aceste obiective și cerințe sunt necesare revizuiri 
periodice strategice. Strategia statisticilor agricole 2020 are ca scop 
îmbunătățirea coerenței între statisticile agricole pe sub-domenii și 
corelarea lor cu Sistemul Statistic European (SSE), pentru a clarifica 
și simplifica concepte și definiții, pentru a îmbunătăți integrarea 
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dintre agricultură, silvicultură, utilizarea terenurilor și statistici de 
mediu, diversificare surse de date, integrarea noilor tehnologii și 
creșterea flexibilității, a vitezei de reacție, eficacității și eficienței 
sistemului statistic agricol european, păstrând în același timp 
date de înaltă calitate și serii de lungă durată. Principalele nevoi 
de date noi sunt legate de ecologizarea politicii agricole comune 
(PAC), provocările schimbărilor climatice, structurilor de producție, 
lanțurilor de aprovizionare cu alimente, volatilitatea prețurilor, 
randamentele și geo-referințe.

Urmărindu-se dezvoltarea unui nou cadru legislativ pentru statistica 
agricolă, părțile interesate trebuie să fie consultate cu privire la 
problemele actuale, nevoile lor de date și prioritățile, posibile opțiuni 
și impactul  acestora.
Scopul acestei consultări este de a colecta punctele de vedere ale 
utilizatorilor de statistici agricole despre strategia propusă și  de a 
îmbunătăți disponibilitatea statisticilor agricole care să satisfacă 
nevoile lor. Această consultare publică deschisă a fost precedată și 
este completată de alte acțiuni, care vizează în principal institutele 
naționale de statistică și diferiți utilizatori instituționali ai UE.

Cetățenii și organizațiile pot contribui la această consultare. Sunt 
așteptate în mod special contribuțiile utilizatorilor statisticilor 
europene agricole (factori de decizie publici și privați, cercetători, 
universități, jurnaliști), întreprinderile și asociațiile de fermieri, 
cetățeni, precum și producătorii de statistici europene (Institutele 
naționale de statistică, alte autorități naționale) și alți statisticieni.

Consultarea este deschisă până în data de 18.11.2015.

Informații suplimentare și chestionarul online: http://ec.europa.eu/
eurostat/about/opportunities/consultations/eass

Corina ÜRMÖSI
CCINA Constanța

Programe de schimb pentru tinerii antreprenori

Dacă ați demarat o afacere sau intenționați să faceți în curând acest 
lucru, ați putea participa la programul de schimb Erasmus pentru 
tinerii antreprenori, finanțat parțial de UE. Veți putea astfel să vă 
petreceți o perioadă de timp în străinătate, pentru a prelua idei și 
metode de lucru de la antreprenori experimentați.

Erasmus pentru tinerii antreprenori este un program de schimb 
transfrontalier care oferă antreprenorilor noi sau aspiranți șansa de a 
învăța de la antreprenorii cu experiență care conduc mici companii 
în alte țări participante. 

Schimbul de experiență are loc în cadrul unui stagiu cu antreprenorul 
cu experiență, ceea ce permite antreprenorului nou să dobândească 
abilitățile necesare conducerii unei mici firme.

Gazda beneficiază de perspective noi privind compania pe care o 
conduce și are ocazia să coopereze cu parteneri străini sau să afle 
mai multe informații despre piețele noi.

Stagiul este parțial finanțat de Uniunea Europeană.

Fie că ești antreprenor nou sau unul cu experiență îndelungată, 
programul poate oferi o valoare adăugată deosebită companiei tale: 
printre eventualele beneficii se numără schimbul de cunoștințe și de 
experiență, oportunitățile de networking (socializare/ colaborare) în 
Europa, noi relații comerciale sau piețe externe.

BENEFICIILE PROGRAMULUI 

În calitate de antreprenor nou, vei beneficia de formare la locul 
de muncă într-o întreprindere mică sau mijlocie undeva în una din 
țările participante. Aceasta va ușura demararea cu succes a afacerii 
tale sau îți va consolida noua întreprindere. Poți să beneficiezi și de 
acces la piețe noi, cooperare internațională și eventuale posibilități 
de colaborare cu parteneri de afaceri din străinătate.

În calitate de antreprenor gazdă, poți beneficia de idei noi din 

partea unui antreprenor nou motivat folositoare companiei tale. 
Acesta poate avea abilități sau cunoștințe de specialitate într-un 
domeniu pe care tu nu îl stăpânești foarte bine, care ar putea să le 
completeze pe ale tale. Majoritatea antreprenorilor gazdă au fost atât 
de mulțumiți cu această experiență, încât au decis să găzduiască alți 
antreprenori noi ulterior.
 
Este într-adevăr o colaborare reciproc avantajoasă în care amândoi 
puteți descoperi, de asemenea, piețe sau parteneri de afaceri europeni 
noi, modalități diferite de a face afaceri. Pe termen mai îndelungat, 
veți beneficia de oportunități importante de networking (socializare/
colaborare) și, eventual, veți putea decide să continuați colaborarea, 
eventual ca parteneri de afaceri pe termen lung (de exemplu, 
întreprinderi de tip „joint venture”, activități de subcontractare, 
relații contractant-furnizor, etc.). Puteți fi eligibil dacă v-ați înființat 
întreprinderea în urmă cu maxim 3 ani sau dacă aveți deja un plan 
de afaceri prin care să dovediți că intenționați să demarați o afacere.
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Durata șederii este de 1-6 luni. Puteți împărți această perioadă în 
mai multe părți (de exemplu, 2 săptămâni în fiecare lună), atâta 
timp cât vă terminați programul în termen de 12 luni de la data 
începerii. Suma alocată lunar variază de la 560-1100€, în funcție 
de țara în care se realizează deplasarea. 

PUNCTE DE CONTACT

Entitățile sunt selectate de către Comisia Europeană și te vor ghida 
pe întreaga durată a schimbului: te vor ajuta cu candidatura, te 
vor ajuta să stabilești o relație de lucru reușită cu antreprenorul 
potrivit și îți vor răspunde la toate întrebările. Trebuie să alegi un 
punct local de contact care este activ în regiunea ta sau în țara în 
care ai reședința. Dacă locuiești într-una dintre puținele țări în care 
nu există un punct local de contact, te poți înscrie la un punct de 
contact local din altă țară europeană, la alegere.

Ți se poate oferi ocazia de a participa la un curs introductiv pentru 
a te putea pregăti pentru schimbul la care vei lua parte.

Punctul tău local de contact va evalua procesul tău de candidatură. 
Odată acceptat, vei putea să cauți un antreprenor. Un punct local de 
contact al unui antreprenor gazdă va oferi, de asemenea, asistență 
locală antreprenorilor noi în vizită pe durata stagiului acestora.
Sursa: Comisia Europeană

Adriana BĂDESCU
CCI Bacău

Introducere în legislația europeană privind 
substanțele chimice

La Helsinki, în data de 2 septembrie, ECHA - "Agenția Europeană 
pentru Produse Chimice" a publicat o serie de documente suport 
precum și un ghid introductiv menit să ajute companiile care 
nu s-au familiarizat încă cu noile reglementări legislative privind 
substanțele chimice, să înțeleagă mai bine care le sunt obligațiile 
în acest domeniu.

În acest sens, paginile web furnizează informații pas-cu-pas, în 
23 de limbi europene, în sprijinul producătorilor, importatorilor, 
distribuitorilor și al utilizatorilor de produse chimice. Tot în acest 
context sunt furnizate și informații pentru companiile ce utilizează 
substanțe biocide sau comercializează substanțe chimice periculoase.

Acest ghid se adresează în special întreprinderilor mici și mijlocii, 
oferind acestora, atât o imagine de ansamblu asupra legislației 
Uniunii Europene, în domeniul substanțelor chimice dar și o mai bună 
înțelegere asupra asigurării conformității . Publicația oferă link-uri 
utile către potențiale surse de finanțare europeană sau națională, 
pentru firme și trece în revistă o listă a surselor de informații utile.
Sursa: http://echa.europa.eu/

Nora MOCANU
CCIA Galați

Mecanism de prevenire a conflictului de interese în 
procedura de atribuire a contractelor de achiziție 
publică

Guvernul a aprobat, în data de 9 septembrie 2015, un proiect de Lege 
privind instituirea unui mecanism de verificare ex-ante în scopul prevenirii 
conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de 
achiziție publică inițiată prin sistemul electronic de achiziții publice 
(SEAP), astfel încât aceste 
conflicte de interese să 
poată fi înlăturate fără a 
fi afectate respectivele 
proceduri.

Proiectul de act normativ propune constituirea, în cadrul Agenției 
Naționale de Integritate (ANI), a unui sistem informatic integrat 
pentru prevenirea și identificarea potențialelor conflicte de interese, 
denumit Sistemul Prevenție.

Acesta va funcționa pe baza datelor din formularele de integritate 
prelucrate, potrivit legii, de SEAP, în cadrul procedurilor de atribuire 
a contractelor de achiziție publică. 

Conform proiectului de Lege, mecanismul de verificare ex-ante se 
exercită de către ANI, prin Sistemul Prevenție și activitatea specifică 
a inspectorilor de integritate. 

Autoritățile contractante vor avea obligația de a asigura completarea 
și actualizarea unui formular de integritate, care face parte din 
documentația de atribuire, atât înainte de transmiterea spre publicare 
în SEAP a acesteia, cât și pe parcursul derulării procedurii de atribuire 
a contractelor de achiziție publică. 

De asemenea, fiecare autoritate contractantă are obligația de a desemna, 
prin act administrativ, una sau mai multe persoane responsabile cu 
completarea, actualizarea sau modificarea formularelor de integritate 
aferente autorității respective. 

Avertismentul de integritate emis de ANI va fi disponibil prin intermediul 
SEAP autorităților contractante, precum și autorităților cu atribuții de 
verificare, monitorizare și control a procedurii de achiziție publică.

Totodată, ANI are obligația de a comunica avertismentul, prin mijloace 
electronice, persoanei responsabile cu completarea, actualizarea sau 
modificarea formularelor de integritate, care este obligată să-l transmită 
de îndată persoanei vizate, precum și conducătorului autorității 
contractante. În sarcina acestuia din urmă intră dispunerea tuturor 
măsurilor necesare pentru evitarea conflictului de interese. Neluarea 
de măsuri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate sau 
necomunicarea măsurilor dispuse, declanșează din oficiu procedura 
de evaluare a conflictului de interese, după finalizarea procedurii de 
atribuire. 
Sursa: www.euractiv.ro

Sorin BABAN
IPA Galați
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Noi măsuri pentru îmbunătățirea absorbției: bază 
de date cu prețuri de referință pentru achiziții și 
sistem informatic pentru detectarea neregulilor și 
a fraudelor
În ședința din 19 august 2015, Guvernul României a adoptat o serie 
de acte normative prin care se instituie măsuri necesare pentru 
îmbunătățirea ratei de absorbție a fondurilor structurale și de coeziune 
aferente exercițiului financiar 2007-2013.
 
Mai exact, a fost adoptată o Ordonanță prin care se armonizează 
cadrul legal de decontare a unor cheltuieli în baza unor contracte 
de finanțare din POS Mediu 2007-2013. Prin decontarea acestor 
sume de către Comisia Europeană se urmărește reîntregirea 
bugetului de stat sau a bugetelor de unde au fost efectuate 
inițial aceste cheltuieli, realizându-se o creștere a gradului de 
absorbție a fondurilor nerambursabile și o diminuare a deficitului 
bugetar determinat de finanțarea inițială a acestor proiecte.  
 
Ordonanța modifică, de asemenea, art. 34 din Legea nr. 284/2010 
în sensul eliminării obligativității, pentru beneficiarii autorități ale 
administrației publice, precum și pentru alte categorii de beneficiari al 
căror personal este plătit din fonduri publice, de a nominaliza în echipele 
de implementare a proiectelor un număr maxim de persoane. Astfel, este 
reglementată posibilitatea ca echipele de proiect să fie dimensionate 
la nivelul maxim prevăzut în contractul/ acordul/ ordinul de finanțare 
semnat de către instituția beneficiară cu autoritatea finanțatoare. 
 
Totodată, pentru implementarea în condiții de maximă eficientă a 
Programelor cu finanțare din FEDR, FC, FSE, printr-o metodologie 
aprobată prin ordin comun de MFE și MDRAP, se va realiza o bază 
de date cu prețuri de referință pentru bunuri, mașini, utilaje, 
echipamente specializate și servicii. Această bază de date, 
publicată pe site-ul MFE, va putea fi folosită de toate instituțiile 
cu rol de autoritate de management, va avea caracter obligatoriu 
și va cuprinde plafoane maximale ce trebuie respectate în 
procesul de achiziții pentru activitățile eligibile ale proiectelor. 
 
De asemenea, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, Ministerul 
Fondurilor Europene va concepe un instrument informatic, ROM-AFIS, 
de detectare și prevenție a neregulilor și/ sau a fraudelor, pentru a 
proteja interesele financiare ale statului și ale Uniunii Europene. Acest 
instrument va fi utilizat în scopul implementării corecte și eficiente a 
acțiunilor finanțate de la buget, în conformitate cu normele legale aplicabile 
și pentru monitorizarea organismelor responsabile de gestionarea fondurilor. 
 
În ședință s-a adoptat și o Hotărâre, prin care se stabilește cadrul legal 
național privind activitățile și termenele care trebuie respectate de 
către toate structurile implicate în închiderea programelor operaționale 
finanțate în perioada 2007-2013 din Fondul European de Dezvoltare 
Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul 
European pentru Pescuit. Activitățile și termenele legate de închiderea 
programelor vor fi aduse la îndeplinire, potrivit competențelor, de 
autoritățile de management ale programelor operaționale, Autoritatea de 
Certificare și Plată din Ministerul Finanțelor Publice și Autoritatea de Audit. 
Încheierea programelor se va face prin transmiterea la Comisie a

 
Aplicației de plată, a soldului final și a declarației finale de cheltuieli.  
În mod excepțional, declarația finală de cheltuieli va putea conține cheltuielile 
solicitate de beneficiari și neincluse în declarația de cheltuieli a autorității de 
management pentru ultima aplicație de plată intermediară, inclusiv cheltuieli 
aferente proiectelor generatoare de venituri care, potrivit prevederilor 
legale în vigoare, nu au putut fi declarate de autoritatea de management.  

Pentru monitorizarea procesului de închidere a programelor, Hotărârea 
prevede ca Ministerul Fondurilor Europene să constituie un Grup de lucru  
interinstituțional, format din conducerile structurilor / instituțiilor 
implicate, care să analizeze periodic stadiul realizării calendarului de 
închidere  și să propună măsuri corective în scopul evitării blocajelor 
și recuperării eventualelor întârzieri.
Sursa: Guvernul României

Bogdan CHELARIU
ADR Nord-Est

Norme privind concurența

În UE există norme stricte care protejează libera concurență. În baza 
acestor norme, sunt interzise o serie de practici.
Indiferent de dimensiunile întreprinderii dumneavoastră, trebuie să 
respectați regulile! Încălcarea normelor UE în materie de concurență 
v-ar putea aduce o amendă în valoare de 10% din cifra de afaceri 
realizată anual, la nivel mondial, de întreprinderea dumneavoastră. 

În unele țări din UE, administratorii firmelor care se fac vinovați de 
încălcarea normelor europene riscă sancțiuni grave, inclusiv pedeapsa 
cu închisoarea.
Normele UE în materie de concurență se aplică direct în toate țările din 
UE, iar instanțele din țara dumneavoastră trebuie să le impună. Aceste 
norme li se aplică nu numai întreprinderilor, ci tuturor organizațiilor 
implicate în activitatea economică (asociații profesionale, grupuri de 
întreprinderi etc.).

Interdicția 1: Contacte și acorduri ilegale
Aceste acorduri sunt cunoscute sub denumirea de carteluri și sunt 
interzise pentru că restricționează concurența. Ele pot lua forme 
diverse și nu este nevoie să fie aprobate oficial de companiile implicate. 
Printre cele mai frecvente practici ilegale se numără: fixarea prețurilor; 
împărțirea piețelor; repartizarea clienților; limitarea producției; încheierea 
de acorduri de distribuție între furnizori și revânzători acolo unde, de 
exemplu, prețul pe care trebuie să îl achite consumatorii este impus de 
furnizor. Sunt considerate anticoncurențiale orice acorduri și schimburi 
de informații dintre o întreprindere și concurenții săi, care au ca efect 
reducerea nesiguranței strategice a întreprinderii în cauză (în ceea ce 
privește costurile de producție, cifra de afaceri, capacitatea, planurile 
de marketing etc.). Chiar și dezvăluirea unilaterală a acestor informații
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strategice, prin e-mail, telefon sau în cadrul unor reuniuni, poate fi 
considerată infracțiune.
Dacă doriți să evitați orice risc: nu fixați prețuri sau alte condiții comerciale; 
nu limitați producția; nu împărțiți piețele; nu oferiți informații strategice 
despre compania dumneavoastră.
Unele acorduri nu sunt interzise, atâta timp cât se dovedește că aduc 
beneficii consumatorilor și economiei în ansamblu. Un exemplu în 
acest sens ar fi acordurile privind cercetarea și dezvoltarea și transferul 
de tehnologii. Aceste cazuri fac obiectul Regulamentelor de exceptare 
pe categorii.

Interdicția 2: Abuzul de poziție dominantă.
Dacă întreprinderea dumneavoastră deține o cotă importantă de 
piață, înseamnă că beneficiază de o poziție dominantă și trebuie să 
evite: practicarea unor prețuri nerezonabil de mari, ceea ce poate 
duce la exploatarea clienților; practicarea unor prețuri nerealist de 
mici, ceea ce ar putea conduce la îndepărtarea concurenților de pe 
piață; discriminarea unor categorii de clienți; impunerea unor condiții 
comerciale partenerilor de afaceri.

Cum puteți semnala comportamentele anticoncurențiale?
Dacă vă confruntați cu practici comerciale de natură să restricționeze 
concurența, le puteți semnala. În cazul în care situația respectivă se 
limitează la țara sau regiunea în care locuiți sau implică maxim alte 3 țări 
din UE, contactați autoritatea națională de reglementare în domeniul 
concurenței .

Dacă aveți incertitudini, vă puteți adresa Comisiei Europene, prin e-mail:
comp-market-information@ec.europa.eu sau trimițând o scrisoare prin 
poștă:
European Commission, Directorate General for Competition
Antitrust Registry
B-1049 Bruxelles, Belgia

În cazul în care întreprinderea dumneavoastră face parte dintr-un cartel 
sau participă la alte acțiuni de natură să restricționeze concurența, 
este bine să știți că prima întreprindere care trimite dovezi referitoare 
la existența cartelului poate beneficia de imunitate totală cu privire la 
amenzi. Puteți contacta Comisia Europeană prin fax, la numărul +32 2 
2994585 sau prin telefon la numărul +32 2 2984190 sau +32 2 2984191.

Fuziuni
Întreprinderile de anumite dimensiuni (cu o cifră de afaceri totală de 
peste 2,5 miliarde de euro) care desfășoară activități comerciale în UE 
și doresc să fuzioneze trebuie să solicite aprobarea Comisiei Europene, 
indiferent de locul în care își au sediul. Aprobarea fuziunii depinde de 
cota de piață pe care ar urma să o aibă în UE compania care rezultă 
în urma fuziunii. În general, fuziunile între întreprinderi mici nu sunt 
restricționate.

Ajutoare de stat
În general, normele UE interzic acordarea ajutoarelor de stat (care se 
pot prezenta sub formă de subvenții, garanții pentru împrumuturi, 
scutiri de la plata unor impozite sau dobânzi) deoarece distorsionează 
concurența, oferindu-le întreprinderilor beneficiare un avantaj în raport 
cu firmele concurente.

Ajutorul de stat este permis în următoarele cazuri: sprijinirea 
întreprinderilor mici; promovarea antreprenoriatului; cercetare, 
dezvoltare și inovare; dezvoltare regională; asigurarea capitalului 
de risc; crearea de locuri de muncă; protejarea mediului.
Sursa: http://europa.eu/youreurope/business

Manuela BACIU
CCIA Galați

Sisteme inteligente de transport.
Furnizarea de servicii de informare privind 
călătoriile multimodale la nivelul UE în temeiul 
Directivei din 2010 /40 / UE
Cetățenii, autoritățile publice locale sau regionale, autorități publice 
naționale, operatorii de transport public și privat, furnizori de servicii 
de informații de călătorie multimodale, asociații, organizații non - 
guvernamentale, organizațiile societății civile, companiile, mediul 
academic, și diverși actori care au un interes în problema furnizării 
și utilizării serviciilor de informare privind călătoriile multimodale 
sunt invitați să participe la consultarea publică inițiată de Comisia 
Europeană pe tema sistemelor inteligente de transport .Obiectivul 
acestei consultări publice este de a colecta opiniile părților interesate 
privind problemele legate de furnizarea de servicii de transport la 
nivelul UE. Răspunsurile transmise la această consultare publică vor 
fi luate în considerare pentru elaborarea specificațiilor relevante din 
cadrul Directivei.

Sistemele inteligente de transport ( STI ) pot contribui în mod semnificativ 
la un sistem de transport mai durabil, mai sigur și eficient, iar Directiva 
STI a fost adoptată pentru a accelera implementarea acestor tehnologii 
de transport inovatoare din Europa. Directiva prevede adoptarea 
specificațiilor funcționale, tehnice și organizaționale, în forma unui 
act delegat pentru a asigura compatibilitatea, interoperabilitatea și 
continuitatea implementării și utilizării operaționale a serviciilor la 
nivelul UE de informare privind călătoriile 
multimodale. Acest act normativ va 
cuprinde norme și cerințe care trebuie 
urmate în caz de implementare. Aceste 
specificații vor fi menite să asigure date și 
servicii de călătorie interoperabile, acolo 
unde este posibil pe baza standardelor 
și tehnologiilor existente. În prezent, 
serviciile de informații multimodale din 
Europa nu dispun de interoperabilitate și 
sunt fragmentate din punctul de vedere al 
acoperirii geografice, informațiile oferite 
în timp real și nivelul de calitate al serviciilor. Această inițiativă este de 
așteptat să contribuie la continuitatea și armonizarea serviciilor de 
informații de călătorie multimodale la nivelul UE. De asemenea, este 
de așteptat ca această directivă să încurajeze un transfer modal pozitiv 
la sisteme de transport durabile și, prin urmare să îmbunătățească 
eficiența gestionării rețelei de transport din Europa.
Domeniul de aplicare a acestor specificații nu include bilete multimodale 
integrate. Cu toate acestea aceasta rămâne o viziune pe termen lung 
al Comisiei Europene. 
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Serviciile de informare privind călătoriile multimodale și de planificare, 
permit călătorilor să-și planifice călătoria lor de la A la B, compararea 
diferitelor opțiuni de călătorie, a diferitelor variante de moduri de 
transport. Serviciile de informare privind călătoriile multimodale pot 
include o combinație de două sau mai multe moduri de transport 
care ar putea fi utilizate de către un călător: aerian, feroviar, naval, 
transport cu autocarul, transport public, cererea de transport receptiv, 
mersul pe jos și cu bicicleta. 
Aceste servicii le permit călătorilor să primească rezultatele de rute 
personalizate în funcție de preferințele lor de călătorie specifice sau 
în funcție de nevoile pe care le au, inclusiv cel mai rapid traseu, cel 
mai ieftin traseu, cele mai puține conexiuni, cel mai ecologic, cel mai 
accesibil pentru persoanele cu mobilitate redusă etc. 
Utilizatorii de informații de călătorie multimodale sunt în primul rând 
cetățenii care călătoresc rar sau regulat / de zi cu zi. 
Cu toate acestea, utilizatorii de servicii de informare privind călătoriile 
multimodale nu se limitează doar la călătorii în sine, doar de transport  
în timp ce operatorii și autoritățile de transport folosesc, de asemenea, 
serviciul de informare privind călătoriile multimodale  pentru a maximiza 
eficiența gestionării lor din rețeaua de transport prin utilizarea în timp 
real a informațiilor despre tulburări de călătorie și incidente fluxului 
de trafic de linie directă peste rețeaua lor. 

Mai mult decât atât, firmele de logistică și companiile de transport 
de marfă folosesc această informație în timp real pentru a sprijini 
activitățile de zi cu zi prin luarea unor decizii în cunoștință de cauză 
în ceea ce privește alegerea celei mai bune căi de a efectua în mod 
eficient operațiunile, evitarea tulburărilor de călătorie și incidentele.

Serviciile de informare privind călătoriile multimodale pot fi livrate 
utilizatorilor printr-o varietate de canale.  În timp ce există în 
continuare o parte din utilizatori care preferă să acceseze informații 
prin intermediul serviciilor help-desk, cum ar fi linii telefonice sau 
sfaturi walk-in în centre de călătorie, majoritatea acestor servicii sunt 
acum furnizate online, prin intermediul browsere-lor și, de asemenea, 
prin aplicații de telefonie mobilă. Informațiile sunt furnizate de o serie 
de tipuri de organizații, inclusiv operatori de transport, autorități de 
transport și altele.

Firmele interesate în a contribui la adoptarea unei Directive Europene 
care răspunde nevoilor pe care acestea le au, pot completa Chestionarul 
on-line disponibil pe site-ul Comisiei Europene până pe 24 noiembrie 
2015.
Sursa: Comisia Europeană

Petronela ȘTEFAN
CCI Bacău

Eveniment de brokeraj B2Fair la MIDEST Paris 2015

În perioada 17-20 noiembrie 2015, va avea loc la Paris a 5-a ediție a 
Evenimentului internațional de brokeraj B2Fair 2015, la Salonul 
Internațional Midest din Paris, Franța.

Organizat de Reed Expositions France și Enterprise Europe Network - 
Luxemburg, din cadrul Camerei de Comerț și Industrie a Marelui Ducat 
de Luxemburg este locul de întâlnire al cererii cu oferta, oportunitate 
ideală pentru producători, furnizori, constructori și cumpărători de a 

interacționa la diferite nivele.

Principalul obiectiv este acela de a facilita și a consolida dezvoltarea 
comerțului bilateral în rândul comunității de subcontractare în 
Europa și în afara ei.

Brokerajul are loc cu ocazia celei mai mari expoziții din lume din 
domeniul industriei metalurgice, energetică, microtehnologii, 
echipamente și servicii pentru industrie – MIDEST 2015.

Conceptul combină cele mai puternice aspecte ale târgurilor 
profesionale cu cele ale platformelor de cooperare internațională 
în afaceri.

La eveniment sunt așteptați peste 1.600 de expozanți din 50 de 
organizații internaționale și aproximativ 40.000 de profesioniști 
din toate sectoarele industriei: servicii, producția de mase plastice, 
metale, lemn, sticlă, electrice și electronice, sectorul chimic.

Pentru detalii privind înscrierea la MIDEST Paris, Eveniment de 
brokeraj B2Fair vă stă la dispoziție Centrul Enterprise Europe Network 
Bacău, tel: 0234.570.010, int. 106, email: een@ccibc.ro, persoană 
de contact: Sorin MERLUŞCĂ, Senior Expert, mobil:0757.575.555.

Instrumente utile pentru managerii din 
sectorul HORECA realizate în cadrul Proiectului 
RESPONS2015

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța 
implementează Proiectul RESPONS - “Responsible Skills Alliance for 
Sustainable Management of Small Hotels and Restaurants” finanțat 
de Uniunea Europeană prin Programul Leonardo da Vinci – Lifelong 
Learning.

Parteneriatul este format din Camera de Comerț și Industrie Dobrich 
(Bulgaria) în calitate de leader de proiect, alături de 8 parteneri: 
Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța 
(Romania), Camera de Comerț și Industrie Terrassa (Spania), PD 
Project Development Ltd. Dobrich (Bulgaria), GIP-FCIP - Academia 
Aix-Marseille - Aix-en-Provence (Franța), Fundația pentru Promovarea 
Antreprenoriatului Lodz (Polonia), CIAPE – Roma (Italia), EUPROMA 
Haar (Germania) și Programul francofon pentru hoteluri și restaurante
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Albena (Bulgaria).
Activitățile mai importante derulate în cadrul proiectului RESPONS 
sunt următoarele: analiza competențelor în sectorul HORECA, 
realizarea unui Cadru European de Calificări pentru învățarea pe 
tot parcursul vieții pentru profesiile de manager de hotel mic și 
manager de restaurant mic, realizarea unui set de instrumente pentru 
managementul responsabil în domeniul HORECA, organizarea unor 
seminarii specializate la nivel național, organizarea unei conferințe 
la nivel european pentru gestionarea managementului responsabil 
al hotelurilor și restaurantelor mici, diseminarea la nivel regional 
și național a informațiilor referitoare la studiile realizate în cadrul 
proiectului.

Prin realizarea Cadrului European de Calificări (CEC) se vor obține 
următoarele beneficii: o mai bună mobilitate pentru persoanele care 
învață și muncesc în domeniu, acces facil la o strategie de învățare 
continuă în vederea perfecționării continue, sprijinirea persoanelor 
cu experiență vastă în muncă prin facilitarea învățării non-formale 
și informale. CEC va contribui la îmbunătățirea și actualizarea 
competențelor specifice managerului de hoteluri și restaurante 
mici, pe baza rezultatelor învățării, luând în considerare cererea 
angajatorilor pentru calificările și nevoile viitoare ale sectorului.
O altă activitate importantă în cadrul proiectului s-a concretizat 
prin realizarea unui e-Handbook pentru management responsabil 
al firmelor mici din sectorul HORECA care va conține informații 
relevante pentru managerii de hoteluri și restaurante mici. 
Informațiile din cadrul e-Hanbook-ului pot fi utile și centrelor 
de formare și pregătire din domeniul turismului care doresc să 
includă studiile lor ca și parte a marketingului și managementului 
instituției din care fac parte, fiind un instrument opțional despre 
dezvoltarea durabilă. 

Acest instrument de învățare este compus din două secțiuni:
1. E-Handbook-ul  pentru Managementul Responsabil al firmelor 
HORECA este un ghid on-line pentru managerii din domeniul 
HORECA. 
Ghidul este focalizat pe următoarele aspecte:

dezvoltarea resurselor umane și a competențelor de conducere 
la locul de muncă, oferirea de oportunități egale tuturor salariaților;

asigurarea unor servicii de calitate și satisfacerea necesităților 
clienților; 

protecția mediului, buna gestionare a deșeurilor și reducerea 
pierderilor de energie;

grija pentru comunitatea locală, protejarea patrimoniului și  
conservarea naturală și culturală a regiunii.
2. Harta interactivă a abilităților inovative de management 
este realizată pe baza informațiilor colectate prin centralizarea 
răspunsurilor la chestionarele primite din partea reprezentanțiilor 
HORECA care au participat în cadrul proiectului. 

Detalii suplimentare despre proiect se pot obține prin accesarea 
site-ului:  www.responsalliance.eu. 

Adriana BAROTHI
CCINA Constanța

Salon de Vin  - Sofia 6 - 9 noiembrie 2015

În perioada 11 - 14 noiembrie 2015 va avea loc în Sofia, Bulgaria, 
Târgul  Internațional dedicat Vinului și Băuturilor Alcoolice.    
Locația evenimentului: IEC - Inter Expo Center, Sofia Bulgaria 
Site oficial: http://food-exhibitions.bg/en/salon-de-vin

SALON de VIN face parte din InterFood & Drinks,  cel mai mare eveniment 
internațional din Bulgaria, dedicat Industriei Alimentare din ultimii 14 ani . 
 
Pentru producătorii sau distribuitorii de vinuri și băuturi spirtoase care 
doresc să-și extindă afacerea și  în Bulgaria și țările din Balcani, SALON 
de VIN Bulgaria reprezintă această oportunitate. Acest cadru oferă 
posibilitatea de a întâlni noi clienți și parteneri internaționali din 
zonele de Est și Sud-Est ale Europei. 
În același timp și în același loc se întâlnesc profesioniști din întreaga 
lume pentru a lua parte la cele 5 Expoziții Internaționale Specializate:

InterFOOD & DRINK  –  mâncare, băuturi, ambalaje,  
echipamente și tehnologie pentru industria alimentară;

SALON de VIN – vinuri, băuturi spirtoase și accesorii;
Meat Mania – carne și produse din carne;
The World of Milk – lapte și produse lactate;
BULPEK  –  pâine, patiserie și cofetărie, materii prime,  

aditivi alimentari, utilaje, echipamente și tehnologii specifice 
industriei de panificație, ambalare.

Beneficiile evenimentului:

AMPLOAREA EVENIMENTULUI – cel mai mare forum dedicat 
industriei alimentare și sectorului HoReCa în Bulgaria;

NOUTĂȚI – expozițiile adună în același loc și în același timp cele 
mai recente inovații, cele mai importante branduri și tehnologii 

în industria alimentară;
CONTACT DIRECT cu o gamă largă de specialiști și clienți finali 

din sectoare variate ale industriei alimentare;
UN PAS ÎN FAȚA CONCURENȚEI – evaluarea produselor și serviciilor 

competitive;
SYNERGIE –  un plus valoare dat de un bogat program de 

evenimente de business în domeniu, în același timp și în același loc.
Mai multe detalii puteți solicita la adresa de e-mail: een@cciagl.ro.

Geanina Valentina ONODI
CCIA Galați
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Oportunități de Afaceri Generate de Misiuni 
Economice Româno-Italiene

Pe data de 9 iunie 2015 s-a dat startul unei misiuni economice, care 
a avut loc în cadrul Expoziției Mondiale de la Milano. Organizatorii 
principali ai acestui eveniment au fost Parcul Științific și Tehnologic 
(PST) Tehnopolis Iași, ADR Nord-Est și Arhipelago Interactive. 
Evenimentul a fost găzduit la pavilionul României și s-a bucurat de 
sprijinul Ministerului Afacerilor Externe prin Consulatul României la 
Milano și reprezentanții României la Expoziția Mondială de la Milano.

Delegația noastră a fost formată din reprezentanți ai mediului public 
și privat din regiunea de Nord-Est a României. Pe lângă întâlnirile 
B2B între participanții din România și companii italiene, au avut loc 
întâlniri cu reprezentanți ai Camerei de Comerț a Lombardiei și ai 
Asociației Confimprese Nordovest .

Până în prezent, în urma contactelor stabilite și a întâlnirilor B2B, a 
rezultat un parteneriat încheiat între una dintre firmele românești 
participante și o firmă din Italia.

De asemenea, în urma discuțiilor avute cu reprezentanții Asociației 
Confimprese din Torino, a fost organizată o a doua întâlnire care a avut 
loc la PST Tehnopolis Iași sub forma unei misiuni economice Italia-
România, pe data de 25 august 2015. Participanților, cu precădere 
producători din diverse domenii de activitate, le-a fost prezentată 
oportunitatea de a pătrunde pe piețele din Italia, dar în mod special 
din China, prin intermediului proiectului în care Asociația Confimprese 
este partener, Parcul de Excelență Italia-China. Companiile străine care 
își vor desface produsele prin intermediul acestui parc din China, vor 
beneficia de scutire de taxe și impozite considerabile.  

Un alt eveniment destinat creării de parteneriate între companii 
românești și italiene a avut loc pe 25 iunie 2015, de această dată în 
România, fiind găzduit și organizat de Parcul Științific și Tehnologic 
Tehnopolis Iași. Co-organizatori ai acestei misiuni economice au fost 
Camera de Comerț și Industrie Bacău și Agenția pentru Cercetare și 
Inovare din Sardinia-Italia.

Companiile prezente din regiunea de Nord-Est au avut ocazia să 
întâlnească reprezentanți ai mai multor firme din Italia, interesate 
de colaborări pe domenii ca IT, arhitectură/proiectare, construcții 
și altele.

Mihai COTÎRGĂȘANU
Tehnopolis Iași
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Enterprise Europe Network sprijină IMM-urile 
inovative din Regiunea Nord-Est 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și Camera de Comerț 
și Industrie Bacău, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie 
Neamț, au organizat în data de 24 septembrie 2015 la Piatra Neamț, 
atelierul de lucru intitulat „Rețeaua Enterprise Europe în sprijinul 
IMM-urilor inovative din Regiunea Nord-Est”. 

Reprezentanții celor două centre Enterprise Europe au prezentat 
IMM-urilor participante serviciile oferite în calitate de membri ai 
consorțiului ERBSN - Rețeaua pentru sprijinirea afacerilor din Estul 
României.  

Aceste servicii vizează sprijinirea întreprinderilor inovative, organizațiilor 
de afaceri și profesionale, agențiilor de dezvoltare, institutelor de 
cercetare, parcurilor tehnologice, clusterelor și universităților, astfel 
încât acestea să beneficieze de avantajele pieței unice europene 
pentru dezvoltarea propriei afaceri, prin inovare și internaționalizare.

A fost prezentată baza de date care conține peste 23.000 mii de 
profiluri de oferte și cereri de afaceri și tehnologie, iar participanții 
au avut prilejul de a audia prezentări cu referire la oportunitățile 
de finanțare disponibile prin intermediul Programului Orizont 
2020 – Instrumentul pentru IMM-uri și a 2 dintre programele 
operaționale: Programul Operațional Regional 2014-2020 (Apelul 
de proiecte 2.1A/2015 Microintreprinderi) și Programul Operațional 
Competitivitate 2014-2020 (Acțiunea 2.2.1 IT&C și  inovare prin 
dezvoltarea de clustere).

În data de 1 octombrie 2015, ADR Nord-Est, în parteneriat cu Camera 
de Comerț și Industrie Suceava, au organizat la Suceava (sediul CCI 
Suceava) un al doilea atelier de lucru, în scopul promovării serviciilor 
Rețelei Enterprise Europe către mediul de afaceri din județul Suceava. 

Agenda a inclus aceleași titluri menționate mai sus și au fost realizate 
exerciții practice de completare a unor profiluri de cereri/oferte de 
afaceri și tehnologii  cu firme interesate.  

Aceste ateliere de lucru au reunit interesul a peste 50 de participanți 
și vor continua în luna noiembrie în alte municipii din județele 
Neamț și Bacău. 

Detalii suplimentare privind calendarul evenimentelor viitoare 
și despre serviciile centrului Enterprise Europe găzduit de ADR 
Nord-Est puteți găsi la adresa http://www.adrnordest.ro/ (secțiunea 
EEN) sau pot fi oferite la sediul agenției din str. Lt. Drăghescu, nr. 
9, Piatra Neamț.

Liliana BAICU
ADR Nord-Est
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Calendarul evenimentelor Noiembrie – Decembrie 2015

5 November 2015
7 November 2015
9 November 2015
10 November 2015
10 November 2015
13 November 2015
17 November 2015
18 November 2015
19 November 2015
19 November 2015
24 November 2015
25 November 2015
26 November 2015
1 December 2015

Aqua Match 2015
“Alpin vernetzt - brokerage event of Alpinmesse Innsbruck
EU-China Business & Technology Cooperation Fair X (Chengdu)
Subcontractor Connect 2015
Maritime Innovation and Brokerage Event (MIBEMatch 2015)
Go International - ICT Brokerage Event 2015
Healthcare Brokerage Event MEDICA 2015
Smart Industry - Economic Forum Benelux - Germany
22nd Polish - Czech - German Brokerage Event in Jelenia Gora
Industria 2015 - Brokerage Event
Brokerage Event at Alimentaria Horexpo
Heating, ventilation and cooling - refrigeration meeting 2015
Brokerage event on Nanotechnologies
Brokerage Event at UK HealthTech 2015

Amsterdam (Netherlands)
Innsbruck (Austria)

Chengdu (China)
Jönköping (Sweden)

Rotterdam (Netherlands)
Skopje (Macedonia)

Düsseldorf (Germany)
Offenbach am Main (Germany)

Jelenia Gora (Poland)
Cagnes sur Mer (France)

Lisbon (Portugal)
Bourg en Bresse (France)

Bologna (Italy)
Cardiff, Wales (United Kingdom)

S.C. Tehnopolis S.R.L. Iași
Bd. Poitiers 10, 700671 Iași 

Tel.: (+40 332) 102208, Fax: (+40 332) 102108
E-mail: een@tehnopol-is.ro Website: www.tehnopol-is.ro

Camera de Comerț și Industrie Bacău
Libertății 1, 600052 Bacău 

Tel.: (+40 234) 570010, Fax: (+40 234) 571070
E-mail: een@ccibc.ro, Website: www.ccibc.ro

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați
Mihai Bravu 46, 800208 Galați 

Tel.: (+40 236) 460312, Fax: (+40 236) 460650
E-mail: een@cciagl.ro, Website: cciagl.ro

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultura Constanța
Alexandru Lăpușneanu 185A, 900457 Constanța 

Tel.: (+40 241) 550960, Fax: (+40 241) 619454
E-mail: een@ccina.ro, Website: www.ccina.ro

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
Str. Lt. Drăghescu nr.9, 610125 Piatra Neamț 

Tel.: (+40 233) 550960, Fax: (+40 233) 218072)
E-mail: een@een@adrnordest.ro, Website: www.adrnordest.ro

S.C. IPA S.A. Sucursala Galați
Portului 23, 800025 Galați 

Tel.: (+40 236) 433467, Fax: (+40 236) 433467
E-mail: een@een@ipa.ro, Website: www.een@ipa.ro


