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Acţiuni pilot în sprijinul inovării la nivelul Regiunii Nord-Est 
Activităţile proiectului ASVILOC PLUS - “Agenţii ce sprijină valoarea sistemelor de inovare în economiile locale şi regionale”, finanţat de Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Est Europa şi în cadrul căruia ADR Nord-Est participă alături de alte 12 organizaţii partenere au 

continuat pe parcursul anului 2011.
Astfel, în data de 14 septembrie 2011, membrii Laboratorului Regional de Inovare Nord-Est au participat la o nouă întâlnire iniţiată de către ADR Nord-Est la Iaşi (Centrul de Conferinţe Traian). Acest eveniment a avut ca scop  prezentarea situaţiei implementării de acţiuni pilot 

identificate, schimbul de bune practici / analiza problemelor întâmpinate în activitatea curentă a Centrele de Informare Tehnologică din Regiunea Nord-Est şi stabilirea acţiunilor pentru perioada următoare (trimestrul IV 2011 şi anul 2012). 
Dintre acţiunile pilot desfăşurate în anul 2011 pot fi menţionate:
a. Diseminarea de informaţii prin intermediul paginii web a ADR Nord-Est şi promovarea rezultatelor din domeniul CDI la nivelul Regiunii Nord-Est, prin intermediul paginii web a proiectului ASVILOC PLUS www.asvilocplus.eu. Site-ul www.adrnordest.ro a fost modernizat în cursul 

anului 2011 şi acum poate oferi informaţii din domeniul inovării celor peste 1500 vizitatori unici lunari: servicii suport pentru sectorul CDI disponibile la nivel regional, oportunităţi de finanţare, ştiri, publicaţii editate de ADR Nord-Est, proiecte regionale dedicate inovării aflate în derulare. 
b. Editarea unei publicaţii regionale (în format ziar) dedicată promovării rezultatelor CDI. Au fost editate 2 numere (în 2000 exemplare color fiecare) şi distribuite direct (inclusiv membrilor Laboratorului Regional de Inovare Nord-Est). S-a prezentat şi distribuit cu acest prilej şi broşura 

regională dedicată inovării, editată de ADR Nord-Est în anul 2011.
c. Stimularea, prin acţiuni suport şi schimb de experienţă, a managementului performant în Centrele de Informare Tehnologică, parcuri industriale şi incubatoare de afaceri. Prima întâlnire de acest gen este cea din 14 septembrie 2011.
d. Dezvoltarea capacităţii de management strategic la nivelul întreprinderilor din regiune, prin identificarea şi organizarea de programe de formare profesională pentru personalul executiv. Prin Centrul Regional de Studii Nord-Est, sunt puse la dispoziţia întreprinderilor din regiune 

cursuri certificate CNFPA, în domeniile manager proiect, manager resurse umane, expert achiziţii publice.
e. Încurajarea de noi structuri asociative, respectiv înfiinţarea primului cluster textil din regiune (agreare agendă de lucru şi plan anual de acţiune 2011, semnare acord de colaborare, participare instruire clustere, iniţiere schimb de experienţă). În luna martie 2011, a fost organizată 

prima întâlnire oficială a clusterului textil. De asemenea, s-a organizat o întâlnire dedicată prezentării de bune practici în dezvoltarea durabilă aferente industriei textile (iniţiativa Cradle to Cradle). ADR Nord-Est şi ASTRICO Nord-Est au luat parte la întâlnirile organizate de Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri pentru elaborare ghid poli competitivitate. ADR Nord-Est, în parteneriat cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Institutul de Prognoză Economică, au elaborat 
propunere proiect strategic SEE (Leader Regiunea Marche Italia).  

• Avlon Residence – Lansarea oficială a primul bloc de locuinţe „verde”
Ozone Homes a finalizat faza de construire a primului bloc cu apartamente ecologice, în cadrul complexului Avalon Residence. Blocul totalizează 
12 apartamente cu două şi trei camere şi este amplasat în nordul capitalei, în comuna Tunari, judeţul Ilfov. Tehnologia Ozone Homes, folosită în 
Avalon Residence, defineşte o tendinţă de evoluţie pozitivă în industria construcţiilor, în ceea ce priveşte realizarea unor clădiri cu performanţe 
energetice remarcabile. Ea este definită de conceptul eco-modular-prefabricat cu avantaje multiple, nu numai din punct de vedere al eficienţei 
energetice a clădirilor, al reducerii emisiilor de CO2, al scăderii costurilor de întreţinere, dar mai ales al vitezei de execuţie a construcţiilor şi al 
urmăririi drastice a costurilor în fazele de producţie, transport, montaj şi finalizare.
În cadrul auditului energetic preliminar, clădirea a obţinut nota energetică 100 (maximum care poate fi acordat) şi se situează în clasa 
energetică A. Pentru încălzire, clădirea are nevoie de 23,7 kWh/an, ceea ce asigură reducerea costurilor de întreţinere, faţă de o clădire similară 
construită tradiţional, cu până la 60%.
Sursa: Web site Romania Green Building Council www.rogbc.org/ro

Politica de dezvoltare a Uniunii Europene - Comisia propune o alocare mai bine direcţionată a fondurilor
Uniunea Europeană va redefini priorităţile în materie de furnizare a ajutorului către ţările în curs de dezvoltare, pentru a asigura un impact 
maxim asupra reducerii sărăciei. Viitoarele cheltuieli ale Uniunii ar trebui să se concentreze asupra sectoarelor care sunt esenţiale pentru 
creşterea pe termen lung şi favorabile incluziunii, să fie direcţionate către ţările care au cel mai mult nevoie de sprijin extern şi pentru care 
ajutorul poate aduce o schimbare. Aceste sectoare vor include:
• buna guvernanţă, inclusiv respectarea drepturilor omului şi a democraţiei;
• egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, rolul societăţii civile şi combaterea corupţiei; 
• protecţia socială, sănătatea şi educaţia; 
• susţinerea unui mediu de afaceri favorabil şi a unei integrări regionale mai profunde; 
• agricultura durabilă şi energia nepoluantă, contribuind la oferirea de garanţii împotriva şocurilor externe şi transformarea provocărilor 
legate de siguranţa alimentară şi de schimbările climatice în oportunităţi de creştere. 
Pentru a genera mai multe resurse, Uniunea Europeană va analiza căi inovatoare de finanţare a dezvoltării, ca de exemplu combinarea 
granturilor cu împrumuturile.
Va fi înfiinţat un „contract privind buna guvernanţă şi dezvoltarea” pentru a furniza sprijin bugetar general atunci când ţara parteneră poate 
demonstra un angajament faţă de valorile fundamentale. Uniunea Europeană va pune mai mult accentul pe drepturile omului, democraţie 
şi statul de drept, axându-se pe dialogul cu ţările partenere, creând stimulente pentru reforme şi solicitând ţărilor respective săîşi asume 
angajamentul faţă de valorile fundamentale. 
Promovarea furnizării de servicii sectoriale va trece prin „contracte privind reforme sectoriale”. Sprijinul bugetar sectorial rămâne un instrument 
util, chiar şi în cazul în care nu există condiţiile necesare pentru a permite utilizarea unui contract privind buna guvernanţă şi dezvoltarea. 
Sprijinul bugetar va fi utilizat în ţările fragile de la caz la caz pentru a asigura funcţiile de stat esenţiale şi pentru a sprijini tranziţia prin 
intermediul „contractelor de consolidare a statului”.
Sursa: Comisia Europeană.

România a obţinut postul de prim-vicepreşedinte al Organizaţiei Mondiale a Turismului
România a obţinut postul de prim-vicepreşedinte în Consiliul Executiv al Organizaţiei Mondiale a Turismului (OMT) 
la ultima adunare a forului internaţional, care s-a desfăşurat  în perioada 8-14 octombrie 2011 în Coreea de Sud şi la 
care a participat şi ministrul Elena Udrea, care a condus delegaţia MDRT.
Votul acordat pentru funcţia de prim-vicepreşedinte, pe care România o va deţine timp de un an, vine ca urmare a activităţii de lobby derulate 
în rândul ţărilor membre OMT. Prezenţa ministrului Elena Udrea la adunarea OMT a avut ca prim obiectiv tocmai susţinerea candidaturii 
României în rândul participanţilor.
La ultima reuniune a organizaţiei, Italia a pierdut în faţa Kenyei funcţia de preşedinte, cu 10 voturi la 19. OMT, agenţie specializată a Naţiunilor 
Unite, constituie cel mai important organism internaţional în domeniul călătoriilor şi al turismului. Organizaţia îşi are originile în anul 1925, 
când a luat fiinţă, la Haga, Uniunea Organizaţiilor Oficiale de Publicitate Turistică, iar actuala denumire datează din 1975. În prezent, OMT 
numără 154 de state membre cu drepturi depline şi 7 membri asociaţi.

România este stat membru fondator al OMT, din 1975, cu drepturi depline. În anul 2009, la Adunarea Generală a OMT de la Astana (Kazahstan), 
România a obţinut un post în Consiliul Executiv, iar anul trecut, în Iran, funcţia de vicepreşedinte al OMT.
Sursa: www.mdrt.ro

Scutiri la plata impozitelor pentru clădirile reabilitate termic
Începând cu luna iulie 2011, se introduce scutirea plăţii impozitului pe proprietate pentru blocurile de locuinţe reabilitate termic, conform Legii 
158/2011. Scutirea plăţii este pe o perioadă de minim 7 ani, în condiţiile în care proprietarul acoperă el însuşi cheltuielile de reabilitare şi doar în 
cazul în care respectivul a obţinut un audit energetic în prealabil şi poate demonstra că s-au implementat recomandările auditorului.
Autorităţile publice locale au puterea de a crea anume mijloace conform Codului Fiscal prin care să stabilească nivelul impozitului pe proprietate 
undeva între 0.5 – 1.5% pe an, din valoarea clădirii. A solicita reduceri de impozite şi scutiri de taxe într-o perioadă cu dificultăţi economice 
poate să pară un act îndrăzneţ, conform spuselor unora… nu şi dacă luăm în considerare creşterea valorii unei clădiri în momentul în care 
obţine o certificare voluntară de mediu sau chiar un nivel „A” în cadrul Certificatelor de Performanţă Energetică (aceste certificate fiind oricum 
obligatorii). Construirea de clădiri verzi nu se rezumă numai la eficienţa energetică, dar la momentul de faţă este cel mai clar reglementat sector 
din legislaţia în vigoare.
Sursa: www.wordpress.org

Agricultura raţională şi dezvoltarea „agriculturii cunoaşterii” pentru perioada 2014 - 2020
La mijlocul lunii octombrie 2011, Comisia Europeană a propus spre dezbatere noua reformă agricolă. Un element de noutate introdus prin 
reforma Politicii Agricole Comune (PAC) se referă la cooperarea între producţia agricolă - prelucrarea agroalimentară - cercetare şi inovare, 
pentru a rezolva problemele legate de productivitate. Astfel, aproximativ 4,5 mld. euro din bugetul cercetării şi inovării vor fi destinate cercetării 
agricole agroalimentare.
Principalele obiective naţionale, ca urmare a reformării Politici Agricole Comune la nivel european, vor pune accent pe necesitatea valorificării 
întregului potenţial al ţării, ceea ce înseamnă un sprijin sporit acordat acelor regiuni ce nu au fost exploatate până în prezent. 
Printre aceste obiective se numără:
• creşterea importului de produse alimentare;
• menţinerea securităţii alimentare naţionale;
• dezvoltarea agriculturii zootehnice;
• prelucrarea plantelor tehnice în România;
• prioritizarea construcţiilor de silozuri; 
• păstrarea pieţei funciare
Discuţiile legate de reforma Politicii Agricole Comune, dar şi cele legate de oportunităţile şi provocările pe care aceasta le oferă României sunt 
încă în faza incipientă, urmând ca în următorul an să se intensifice negocierile dintre statele membre. 
Sursa: www.fonduri-structurale.ro

INVENTIKa pentru tineri, Ediţia 2011
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), împreună cu Autoritatea 
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) a organizat, în perioada 5 – 8 octombrie 2011, la Romexpo, cea de-a doua ediţie a evenimentului 
INVENTIKa pentru tineri. 
Acţiunea s-a desfăşurat în paralel cu Salonul Cercetării din cadrul Târgului Tehnic Internaţional Bucureşti – TIB 2011 şi Ediţia a XV-a a Salonului 
Internaţional de Invenţii, Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologii Noi, INVENTIKA 2011, dedicate cercetărilor şi inventatorilor consacraţi.
INVENTIKa pentru tineri, Ediţia a II-a 2011 a reprezentat o ocazie pentru tinerii pasionaţi de ştiinţă, dar şi pentru cadrele didactice care le 
îndrumă şi inspiră activitatea, să capete experienţă în promovarea propriilor realizări, să intre în contact cu noutăţile inventicii româneşti şi 
internaţionale, să participe, să fie evaluaţi de un juriu prestigios şi să câştige. 
Adrian Curaj, directorul general al Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior Cercetării Dezvoltării şi Inovării, a acordat, în 
data de 7 octombrie 2011, un număr de 9 premii şi menţiuni celor 39 de tineri inventatori prezenţi, atât din mediul liceal, cât si cel universitar. A 
fost  acordat şi un premiu al publicului pentru invenţia care a primit cele mai multe voturi pe site-ul dedicat evenimentului, www.inventik.ro.

 � Editorial

 � Ştiri

 � ASOCIAŢIA OAMENILOR DE AFACERI IAŞI 2003

Aceasta este ideea centrală a cărei aplicare practică ar putea optimiza relaţia “ecologică” a omului cu Asociaţia Oamenilor de Afaceri Iaşi 
2003 (AOAI) este o organizaţie ne-guvernamentală şi non-profit, ale cărei resurse sunt destinate în totalitate prestării de activităţi şi servicii 
în folosul agenţilor economici din judeţul Iaşi. Asociaţia are ca obiective generale promovarea inovării şi dezvoltarea comunităţii locale de 
afaceri, consolidarea sistemului economiei de piaţă, promovarea şi apărarea intereselor legitime ale oamenilor de afaceri. 
 
Domeniile de interes major sunt: cooperarea internaţională în domeniul afacerilor, proiectele cu finanţare europeană, dezvoltarea de 
produse şi servicii, tehnologia informaţiei, exportul şi dezvoltarea comunitară.
Obiective
Reprezentarea, promovarea, susţinerea şi protejarea intereselor celor peste 90 membri în relaţiile cu autorităţile locale şi centrale, cu diverse 
instituţii şi organizaţii, cu alte persoane juridice şi fizice;
Facilitarea participării membrilor Asociaţiei, alături de instituţiile abilitate, la dezvoltarea strategiilor specifice de investiţii, accesarea 
fondurilor cu finanţare europeană; 
Dezvoltarea de parteneriate cu furnizorii de programe de instruire, instruirea specializată a personalului membrilor AOA Iaşi 2003, crearea 
unei baze de date cu personal cu înaltă calificare;
Realizarea unui parteneriat durabil şi eficient între AOA Iaşi 2003 şi autorităţile locale şi centrale, participarea asociaţiei la dezvoltarea şi 
implementarea strategiilor de dezvoltare locală şi regională.
Dezvoltarea relaţiilor comerciale şi de afaceri cu companii din Uniunea Europeană, Republica Moldova, Ucraina şi Federaţia Rusă, Turcia şi 
ţările arabe;

Consiliul Director este compus din nouă membri, desemnaţi de Adunarea Generală a membrilor-fondatori.
Servicii oferite:
1. Acces informaţii
Cereri şi oferte de afaceri
Târguri, expoziţii, simpozioane, conferinţe naţionale şi internaţionale
Noutăţi legislative
Organizarea de întâlniri de afaceri între membrii asociaţiei şi delegaţiile economice străine
2. Servicii consultanţă Ucraina
Asistenţă – consultanţă pentru înfiinţare de firmă şi/sau deschiderea de filiale în Ucraina
Asistenţă – consultanţă economică şi juridică asistată, cu servicii incluse de translator la negocieri şi încheiere a contractului
Asistenţă de specialitate în caz de accidente, contravenţii, situaţii litigioase

Identificarea oportunităţilor de afaceri
Identificarea de parteneri pe proiecte transfrontaliere

3. Traduceri
Traduceri sincrone din/în limba rusă, ucraineană
Cursuri şi training-uri de antreprenoriat

4. Elaborarea proiectelor
Identificarea surselor de finanţare disponibile
Identificarea potenţialilor parteneri
Analiza nevoilor şi prioritizarea investiţiilor
Verificarea eligibilităţii aplicantului şi partenerilor
Planificarea activităţilor, rezultatelor şi bugetului
Redactarea cererii de finanţare şi a anexelor

5. Managementul proiectelor
Identificarea modalităţilor de cofinanţare a proiectului
Asistenţă în managementul financiar al proiectului
Asistenţă în comunicare în cadrul echipei proiectului
Asistenţă în relaţionarea cu finanţatorul
Întocmirea rapoartelor către finanţator
Date de contact:
Adresa:  Bdul Carol I nr.4, Corp B1, Etaj 4, Iaşi 
Telefon: 0332 401 870 
Fax:      0332 401 870 
E-mail:  contact@aoai.ro 
             office@aoai.ro
Pagina web: www.aoai.ro
Persoana de contact: D-na Maria Hudema – Director Executiv

 � ASTRICO NORD-EST, primul cluster din Regiunea Nord-Est
Asociaţia ASTRICO NORD-EST este un grup industrial de producători de fire şi tricotaje din Regiunea Nord-Est, având ca principal exponent 
societatea RIFIL SA, unul dintre cei mai importanţi producători de fire pentru tricotaje din Europa. Grupul produce anual circa 3,5 milioane 
de bucăţi tricotaje pentru bărbaţi, femei şi copii, realizate pe circa 200 maşini electronice rectilinii de tipuri şi fineţi diferite,  pe maşini de 
tricotat circulare sau prin confecţionarea tricoturilor din bumbac şi amestec bumbac. Materia primă utilizată se compune din fire tip lână şi 
tip bumbac, în diferite compoziţii, cu grosimi diferite.

În unităţile de producţie şi marketing ale grupului lucrează peste 1700 persoane, în anul 2010 cifra de afaceri cumulată fiind de peste 60 
milioane Euro. Producţia este de calitate medie-înaltă şi este destinată preponderent – peste 80% - exportului pe piaţa europeană (Franţa, 
Italia, Germania, Spania, Belgia, Marea Britanie, etc.) şi în SUA. Capitalul membrilor asociaţiei noastre este integral privat, asociaţia ASTRICO 
NE fiind condusă de un Colegiu director desemnat de Adunarea generală a membrilor.

În anul 2010, ASTRICO Nord-Est a încheiat un parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Facultatea de Textile - Pielărie 
şi Management Industrial a Universităţii Tehnice “Gh. Asachi “ Iaşi, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie 
şi Inno Consult SRL, în scopul constituirii unei structuri de tip “cluster textil” în Regiunea Nord-Est. Astfel, a luat fiinţă Clusterul textil 
Astrico Nord-Est. Prin această asociere se doreşte consolidarea relaţiilor deja existente în domeniul practicii studenţilor şi perfecţionării 
specialiştilor, dar şi identificarea tuturor oportunităţilor de realizare a unor produse cu valoare adăugată crescută prin transfer tehnologic şi 
cercetare aplicată. În prezent, Asociaţia Astrico Nord-Est se ocupă de conducerea executivă a Clusterului Astrico Nord-Est.

Printre avantajele colaborării cu grupul ASTRICO Nord-Est, putem enumera:
dotarea tehnică performantă care permite realizarea unei game largi de produse;
personalul de specialitate bine pregătit şi experimentat în lucrul cu clienţii de pe piaţa externă;
asigurarea de termene de livrare şi  preţuri competitive;
utilizare de materie primă de calitate certificată (ECOTEX);
posibilitatea de a oferi, pentru articole ce înglobează materie primă produsă la RIFIL SA, preţuri pentru produs complet (fire, manoperă, 
accesorii, ambalaje) cu livrare la cumpărător (inclusiv transport);

Membrii Grupului ASTRICO NORD-EST
1. RIFIL SA, Săvineşti, jud. Neamţ - producător fire tip lână şi tip bumbac, 100 % acril, amestec acril/lână şi acril/bumbac, diferite numere 
metrice şi compoziţii. 
2. AUGSBURG SRL, Piatra-Neamţ, jud. Neamţ – producător tricotaje din fire tip lână şi tip bumbac pe maşini rectilinii electronice. Magazine 
desfacere, mărci proprii. 
3. ANCA ROM SRL, Bacău, jud. Bacău - producător tricotaje din fire tip lână şi tip bumbac pe maşini rectilinii electronice. Realizează broderii 
cu maşini electronice industriale.
4. DIACOS SRL, Botoşani, jud. Botoşani - producător tricotaje din fire tip lână şi tip bumbac pe maşini rectilinii electronice.
5. EMA SA, Piatra-Neamţ, jud. Neamţ - produce tricotaje realizate pe maşini electronice circulare şi pe maşini electronice rectilinii. Realizează 

broderii cu masini electronice. Tradiţie din 1907. 
6. S&B COMP SRL, Dumbrava Roşie, jud. Neamţ  - producător tricotaje din fire tip lână şi tip bumbac pe maşini 
rectilinii electronice.
7. SMIRODAVA SA,  Roman, jud. Neamţ - producător tricotaje din fire tip lână şi tip bumbac pe maşini rectilinii 
electronice. Tradiţie de peste 30 de ani, mărci proprii, magazine. 
8. SOFIAMAN SRL, Târgu-Neamţ, jud. Neamţ - producător confecţii din tricot din bumbac şi amestec, realizat pe 
maşini circulare (pijamale, lenjerie, etc. ). Mărci proprii, magazine. 
9. SPORUL CM Iaşi, jud. Iaşi - producător tricotaje din fire tip lână şi tip bumbac pe maşini rectilinii electronice.
10. STARO SRL, Piatra-Neamţ, jud. Neamţ - producător tricotaje din fire tip lână şi tip bumbac pe maşini rectilinii 
electronice. Produse combinaţie piele-tricot. 

Obiectivele Clusterului:
Stimularea inovării prin schimbul de informaţii şi derularea de proiecte comune cu aplicabilitate imediată în 
producţie;
Crearea de produse noi, cu valoare adăugată crescută;
Optimizarea costurilor prin inovarea de procese şi transfer tehnologic între parteneri; 
Instruirea şi dezvoltarea continuă a resurselor umane prin programe derulate în comun;
Abordarea unei strategii de piaţă comune, menită să asigure consolidarea pieţei existente şi derularea de 
acţiuni în vederea extinderii acesteia;
Dezvoltarea  parteneriatelor la nivel regional şi internaţional ca şi structuri eligibile în programe de cercetare-
dezvoltare;
Protejarea mărcilor şi drepturilor de proprietate industrială; 
Crearea mai multor locuri de muncă, mai bine plătite.

Clusterul Textil Astrico Nord Est a fost lansat oficial pe data de 10 decembrie 2010 la Piatra Neamţ, în urma 
semnării unui Acord de parteneriat al membrilor. 

Date de contact:
Adresa:  617410, Str. Uzinei nr.2, Săvineşti, jud. Neamţ 
Telefon: 0233 281839, 281994 
Fax:      0233 281782 
E-mail:  secretariat@astricone.eu  
Pagina web: www.astricone.eu
Persoana de contact: D-l Şerban Strătilă – Preşedinte, Asociaţia ASTRICO NORD-EST



 � Surse de finanţare

Titlu Solicitanţi
 eligibili

Valoarea
 grantului

Termen 
limită

Schema de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională 
durabilă şi reducerea emisiilor

Finanţator: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Sursa: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Informaţii suplimentare:
http://www.minind.ro/

Schema de ajutor de stat se adresează operatorilor economici care realizează 
investiţii iniţiale în oricare dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale României, care 
activează în toate sectoarele industriale şi în sectorul producerii energiei electrice 
şi termice. Potenţialii beneficiari pot fi întreprinderi mari, mijlocii sau mici, inclusiv 
microîntreprinderile.

Bugetul total estimat alocat al schemei este de 318.800.000 Euro, 
echivalent în lei, din care 287.300.000 Euro, echivalent în lei, 
reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul 
European de Dezvoltare Regionala şi 31.500.000 Euro, echivalent în 
lei, reprezintă fonduri de cofinanţare publică asigurate de la bugetul 
de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor, şi este 
defalcat estimativ pe ani astfel: 
- 2008 - 33,3 mil. Euro; 
- 2009 - 48,8 mil. Euro; 
- 2010 - 63,3 mil. Euro; 
- 2011 - 65,9 mil. Euro; 
- 2012 - 57,1 mil. Euro; 
- 2013 - 50,4 mil. Euro. 

Prezenta schemă intră în vigoare la data 
publicării ei în Monitorul Oficial al României şi se 
aplică până la data de 31 decembrie 2013.

Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri 

Finanţator: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri
Sursa: Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor 
pentru IMM-uri 

Informaţii suplimentare:
http://www.aippimm.ro/articol/comunicate/anunt-important-7/

Beneficiarii programului sunt tinerii debutanţi în afaceri, cu vârsta de până la 35 de 
ani, care nu au mai deţinut calitatea de acţionar sau asociat în vreo firma şi au un 
plan bun de afaceri cu care să obţină un punctaj cât mai mare la aplicaţia on-line

Bugetul competiţiei pentru Finanţarea programului se va face cu 
fonduri de la bugetul de stat prin acordarea de alocaţii financiare 
nerambursabile (AFN), pentru cel puţin 1100 de microîntreprinderi.

Începând cu data de 
14 februarie 2011, solicitanţii 
pot depune cererile de înmatriculare
 ale SRL-D la Oficiile 
Registrului Comerţului.

Înscrierea on-line a planurilor de afaceri de către 
SRL-D este  activă începând cu data de 22.02.2011 
la următorul link: http://programenationale2011.
aippimm.ro/.

Op.2.3.3 Promovarea inovării în cadrul firmelor
Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în 
rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START 
2011

Finanţator: Ministrul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Sursa: www.aippimm.ro

NOU!
Informaţii suplimentare:
http://www.aippimm.ro/

Solicitantul este o întreprindere pentru care cercetarea-dezvoltarea nu constituie 
Pentru etapa I: 
Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ, 
la data completării formularului online de înscriere în program, următoarele criterii 
de eligibilitate: 
a) să fie cetăţeni români; 
b) să nu mai fi beneficiat de finanţare în cadrul acestui Program, nici ca persoana 
fizică şi nici ca asociat, acţionar, administrator intr-o societate comercială care 
a beneficiat de ajutor financiar nerambursabil în cadrul acestui program în anii 
anteriori; 
c) să aibă studii medii sau superioare definitivate cu diplomă de Bacalaureat/Licenţă, 
adeverinţă care să ateste finalizarea studiilor sau de certificat de echivalare a studiilor 
eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ministerul 
Învăţământului în cazul diplomelor obţinute în străinătate. 
Pentru etapa a II-a: 
Pot beneficia de prevederile Programului societăţile comerciale (microîntreprinderi, 
întreprinderi mici şi mijlocii).

Valoarea totală (cheltuieli eligibile + ugetul alocat Programului 
pentru anul bugetar 2011 este de 10.000.000 lei. Prin implementarea 
programului în anul 2011 se estimează acordarea de ajutor de 
minimis unui număr de minim 92 de beneficiari. 

S-a lansat la 11 martie 2011.
Cerere de proiecte cu depunere continuă, în 
limita bugetului alocat.

Înscrierea în program şi solicitarea acordului 
de principiu pentru finanţare se fac on-line pe 
site-ul www.aippimm.ro, conform procedurii de 
înscriere on-line şi înregistrarea în Registrul Unic 
Electronic, aprobată prin decizia Preşedintelui 
Agenţiei. 

Formularul de înscriere on line este disponibil 
pe site-ul www.aippimm.ro începând cu data de 
18.04.2011, ora 10.00.

Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării Schema de 
ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile
Fonduri nerambursabile pentru asigurarea dezvoltării economice 
durabile
Finanţator: Ministerul Finanţelor Publice 
Sursa: Ministerul Finanţelor Publice

NOU!
Informaţii suplimentare:
http://www.mfinante.ro/ghidajstat.html?pagina=domenii

Prevederile schemei se aplică întreprinderilor care sunt înregistrate conform Legii 
nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, care fac investiţii în România şi care îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiţii

Bugetul alocat Programului pentru Durata schemei de ajutor de stat 
este de 5 ani, respectiv pentru perioada 2009-2013.
Bugetul total maxim al prezentei scheme este echivalentul în lei a 
1 miliard euro, cu un buget mediu anual de 200 milioane euro, în 
limita plafoanelor bugetare anuale pe perioada celor 5 ani.

ÎProiectele se depun în mod continuu pana în 
2013.

Începând cu data de 3 decembrie 2010, se reia 
sesiunea de depunere a Cererilor de acord pentru 
finanţare în temeiul H.G. nr.1680/2008 pentru 
instituirea unei scheme de ajutor de stat privind 
asigurarea dezvoltării economice durabile, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Programul de finanţare a consultanţei în afaceri BAS România 2011

Finanţator: Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
Sursa: www.basromania.ro

NOU!
Informaţii suplimentare:
http://www.basromania.ro/

Proiectele cofinanţate de BAS pot fi realizate de firme de consultanţă sau consultanţi 
individuali persoane fizice autorizate care îndeplinesc următoarele condiţii:
- să fie persoană juridică cu capital majoritar românesc sau persoană fizică autorizată 
română;
- să aibă cel puţin doi ani de experienţă în domeniul respectiv de consultanţă;
- să aibă cel puţin trei proiecte de consultanţă realizate în domeniul respectiv de 
consultanţă;
- să aibă în echipa de consultanţă cel puţin un consultant senior, având minim 3 ani 
de experienţă relevantă pentru proiectul respectiv.

Sunt eligibile atât firme care activează în sectorul serviciilor, cât şi al producţiei.

Bugetul total estimat alocat al schemei este de 318.800.000 Euro, 
echivalent în lei, din care 287.300.000 Euro, echivalent în lei, 
reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională şi 31.500.000 Euro, echivalent în 
lei, reprezintă fonduri de cofinanţare publică asigurate de la bugetul 
de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor, şi este 
defalcat estimativ pe ani astfel: - 2008 - 33,3 mil. Euro;
- 2009 - 48,8 mil. Euro; - 2010 - 63,3 mil. Euro;
- 2011 - 65,9 mil. Euro; - 2012 - 57,1 mil. Euro;
- 2013 - 50,4 mil. Euro. 

Nu există termen-limită pentru depunerea 
cererilor de co-finanţare.

Fonduri destinate IMM-urilor pentru accesul pe noi pieţe şi 
internaţionalizare
POSCCE: AP 1 "Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie", DMI 
1.1 "Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a 
întreprinderilor, în special a IMM"
Finanţator: Uniunea Europeană
Sursa: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

NOU!
Informaţii suplimentare:
http://oiimm.mimmcma.ro/

Beneficiarii eligibili:
- Microîntreprinderi;
- Întreprinderile mici; 
- Întreprinderile mijlocii; 
- Societăţile cooperative. 

Bugetul acestui apel de proiecte este de 85,5 mil. lei. Valoarea 
sprijinului financiar nerambursabil acordat: maximum 840.000 lei. 
Intensitatea maximă a sprijinului financiar nerambursabil acordat 
din totalul costurilor eligibile este de: - 70% din totalul cheltuielilor 
eligibile pentru microîntreprinderi şi întreprinderile mici, - 60% din 
totalul cheltuielilor eligibile pentru întreprinderile mijlocii. 

Apelul trei de proiecte s-a lansat pe data de 
26.08.2011 şi va rămâne deschis până pe data de 
26.11.2011 ora 9,00.

Op. a) Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru 
întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie
POSCCE: AP 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii 
furnizării", DMI 1: "Energie eficientă şi durabilă"

Finanţator: Uniunea Europeană
Sursa: Organismul Intermediar pentru Energie

NOU!
Informaţii suplimentare:
http://oie.minind.ro/

Solicitanţii eligibili pentru această operaţiune sunt întreprinderile mari, 
întreprinderile mici şi mijlocii din sectorul industrial, care implementează proiecte 
al căror obiectiv este creşterea eficienţei energetice şi economia de energie, aşa cum 
sunt acestea definite în O.G. nr. 22/2008.

Sucursalele, agenţiile, reprezentantele societăţilor comerciale sau alte unităţi fără 
personalitate juridică nu sunt eligibile.

Bugetul alocat acestui apel este de circa 243 de milioane de lei. 
Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către 
beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuţie financiară de cel 
puţin 30% din costurile eligibile, fie din surse proprii, fie din surse 
atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public. 
Rata de finanţare se aplică asupra cheltuielilor eligibile aşa cum 
sunt prezentate în SF - deviz general. Valoarea maximă a finanţării 
nerambursabile acordate în cadrul cererii de propuneri de proiecte 
este de 80 milioane lei. Valoarea maximă a proiectului (inclusiv 
TVA) nu poate depăşi 50.000.000 Euro echivalent în lei (la cursul 
Inforeuro din luna depunerii CRF).

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte 
în cadrul apelului cu depunere continuă este 13 
mai - 15 decembrie 2011. 

POSCCE: Op 3.3.1 "Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte 
aplicaţii electronice pentru afaceri"

Finanţator: Uniunea Europeană
Sursa: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

NOU!

Informaţii suplimentare:
http://fonduri.mcsi.ro/?q=node/162

Beneficiarii eligibili pentru această operaţiune sunt IMM-uri definite conform Legii 
nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţate în temeiul Legii nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare.

Activităţi eligibile:
1. Achiziţionarea de aplicaţii software, echipamente TIC, alte 
mijloace fixe, servicii de consultanţă şi training specializat. 
2. Achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru pregătirea şi 
managementul proiectului, inclusiv servicii de asistenţă juridică 
pentru realizarea achiziţiilor publice din cadrul proiectului
3. Achiziţionarea de aplicaţii software şi licenţe software necesare 
pentru realizarea proiectului 
4. Achiziţionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare 
personale de tip desktop / portabile monitoare, echipamente de 
reţea, echipamente periferice etc.)
5. Achiziţionarea de mijloace fixe, care nu intră în categoria de mai 
sus, necesare pentru funcţionarea aplicaţiei informatice.
6. Instruirea personalului care va utiliza produsele software 
implementate şi cel care va asigura mentenanţa - activitate 
obligatorie
7. Informare şi publicitate pentru proiect - activitate obligatorie
8. Auditarea finală a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de 
vedere al securităţii aplicaţiei - activitate obligatorie.

Înregistrarea propunerii de proiect se realizează 
on-line, în mod continuu, începând cu 5 
octombrie 2011, ora 9,00 şi se va încheia în 30 
martie 2012, ora 16,30.

Operaţiunea 2.3.3 "Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor"
POS CCE: AP 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare 
tehnologica şi inovare", DMI 2.3 "Accesul întreprinderilor la 
activităţi CDI"
Finanţator: Uniunea Europeană
Sursa: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică
Informaţii suplimentare:
http://www.mct.ro/index.php?action=view&idcat=740

Pentru proiectele tehnologice inovative: Întreprinderile pentru care cercetarea-
dezvoltarea nu constituie obiectul principal de activitate. Activitatea de cercetare-
dezvoltare poate să nu existe în obiectul de activitate al întreprinderii. Este 
considerată întreprindere orice entitate cu personalitate juridică, ce desfăşoară o 
activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia.
Întreprinderile mici şi mijlocii sunt definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 
346/2004 cu modificarile şi completarile ulterioare. Microîntreprinderile se încadrează 
în categoria întreprinderilor mici. Pentru proiectele destinate întreprinderilor nou-
create inovatoare: Întreprinderile nou-create inovatoare, în conditiile precizate mai 
sus, definite ca întreprinderi mici, cu o vechime mai mică de 6 ani în anul depunerii 
cererii de finanţare, dar care au cel putin 1 an vechime la momentul depunerii cererii 
de finanţare, şi care demonstrează prin situaţiile financiare că valoarea cheltuielilor 
pentru cercetare-dezvoltare a reprezentat cel putin 15% din costurile totale de operare 
în cel putin unul din ultimii 3 ani care precedă anul depunerii cererii de finanţare.

Buget competiţie: 225 milioane lei.
Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate 
depăşi echivalentul în lei a 50 milioane Euro.
Valoarea asistenţei financiare nerambursabile:
- Proiectele tehnologice inovative: max. 15.000.000 lei.
- Proiectele pentru întreprinderi nou-create inovatoare: max. 
3.500.000 lei.

Competitia lansata în anul 2010 este cu 
depunere continua, pana la epuizarea bugetului 
alocat.

Bani pentru cercetare în parteneriat între universităţi / instituţii 
de cercetare şi întreprinderi
Op. 2.1.1 "Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi / 
instituţii de cercetare şi întreprinderi"
POSCCE: AP 2 "Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru 
competitivitate", DMI 2.1 "Proiecte de Cercetare - Dezvoltare 
în parteneriat între universităţi / instituţii de cercetare şi 
întreprinderi , în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în 
economie"
Finanţator: Uniunea Europeană
Sursa: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică
Informaţii suplimentare:
http://www.mct.ro/index.php?action=view&idcat=723

Solicitantii sunt intreprinderi (IMM-uri sau intreprinderi mari) cu sau fara activitate 
de CD mentionata în statut, dar pentru care activitatea CD nu este activitate 
principala.

Proiecte tip 1: Valoarea asistentei financiare nerambursabile 
este de maximum 4.000.000 lei. Valoarea asistentei financiare 
nerambursabile acordate nu poate depăşi la data semnării 
contractului de finanţare echivalentul în lei a 1 milion de euro. 
Proiecte tip 2: Asistenta financiara nerambursabila pe proiect 
este de max. 750.000 lei. Pentru beneficiarii care îşi desfăşoară 
activitatea în sectorul transportului rutier valoarea totala a a 
asistentei financiare nerambursabile este de max. 380.000 lei. 

Competitia lansata în anul 2010 este cu 
depunere continua, pana la epuizarea bugetului 
alocat.

Op. 2.3.1 Sprijin pentru Start-up-uri şi  Spin-off-uri inovative
POS CCE: AP2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare 
tehnologica şi inovare", DMI 2.3 "Accesul întreprinderilor la 
activităţi CDI" 
Finanţator: Uniunea Europeană
Sursa: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică
Informaţii suplimentare:
http://www.ancs.ro

Spin-off-uri: firme recent înfiinţate/ care urmează să se înfiinţeze pe baza unui 
rezultat recent obţinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizaţii publice de 
cercetare sau al unei universităţi;
Start-up-uri: microîntreprinderi sau întreprinderi mici, cu personalitate juridică, 
înfiinţate în conformitate cu legea 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, 
care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului şi are 
maximum 20 de angajati.

Bugetul competiţiei pentru operaţiunea 2.3.1 reprezintă echivalentul 
în lei a sumei de 18,5 milioane de Euro. 

Programul se finanţează din bugetul Cererile de 
finanţare se primesc până la epuizarea bugetului 
acestui apel pentru proiecte.
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