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Granturi SEE si Norvegiene: S-au semnat acordurile pentru
perioada 2014-2020
Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Uniunea Europeana au semnat ieri
acordurile privind Spatiul Economic European (SEE) si granturile
norvegiene pentru perioada 2014-2020.
In noua perioada de finantare, 15 tari membre UE vor beneficia de
un total de 2.8 mld. euro (1.5 mld. euro prin intermediul granturilor
SEE si 1.3 mld. euro prin intermediul granturilor norvegiene) pentru
reducerea disparitatilor sociale si economice si pentru consolidarea
relatiilor bilaterale cu cele trei tari donatoare.
Din momentul intrarii in vigoare a Acordului SEE in anul 1994,
Islanda, Liechtenstein si Norvegia au contribuit semnificativ, prin
diverse scheme de grant, la coeziunea sociala si economica in Spatiul
Economic European.
Crestere si inovare
Prioritatile perioadei de finantare 2014-2020 reflecta provocarile
majore cu care se confrunta Europa si se aliniaza cu prioritatile UE:
• Inovare, Cercetare, Educatie si Competitivitate;
• Incluziune sociala, Ocuparea fortei de munca de catre tineri,
Reducerea saraciei;
• Mediu, Energie, Schimbari climatice, Economie cu emisii
reduse de carbon;
• Cultura, Societate civila, o buna guvernare si Drepturi
fundamentale;
• Justitie si Afaceri interne

Sursa: eeagrants.org apud. www.fonduri-structurale.ro

AFIR a anuntat deschiderea celei de-a doua sesiuni de depunere a
cererilor de finantare pentru submasurile 4.1, 6.1, 6.3 si a primei
sesiuni de depunere a cererilor de finantare pentru submasurile
16.4 si 16.4a din PNDR 2014-2020.
Termenul limita de depunere a Cererilor de Finantare pentru
sesiunea de cereri de proiecte aferenta sM 4.1, sM 6.1, sM 6.3 este 31
octombrie 2016, ora 16:00 si pentru sM 16.4 si 16.4a este 31 iulie
2016, ora 16:00.
Fondurile disponibile pentru submasura 4.1 „Investitii in exploatatii
agricole” sunt de 270.000.000 euro si vor fi defalcate dupa cum
urmeaza:
• Sector Vegetal: 140.000.000 euro
• Sector Zootehnic: 80.000.000 euro
• Zona montana: 40.000.000 euro
• Ferma de familie: 10.000.000 euro
Fondurile disponibile pentru submasura 6.1 „Sprijin pentru instalarea
tinerilor fermieri” sunt de 161.000.000 euro, din care pentru zona
montana alocarea este de 33.000.000 euro.
Fondurile disponibile pentru submasura 6.3 „Sprijin pentru
dezvoltarea fermelor mici” sunt de 100.000.000 euro, din care pentru
zona montana alocarea este de 21.000.000 euro.
Fondurile disponibile pentru submasura 16.4 „Sprijin pentru
cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de
aprovizionare in sectorul agricol” sunt de 7.000.000 euro.
Fondurile disponibile pentru submasura 16.4a „Sprijin pentru
cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de
aprovizionare in sectorul pomicol” sunt de 3.500.000 euro.

Doua scheme de sprijin
Sprijinul este impartit in doua scheme: una dintre ele finantata in
comun de catre Islanda, Liechtenstein si Norvegia (granturi SEE) si
cealalta finantata doar de catre Norvegia (granturi norvegiene).
15 tari beneficiare
Finantarea va fi disponibila pentru 15 tari beneficiare din Europa
Centrala, Tarile Baltice si Europa de Est, printre care si România.
O noua caracteristica a perioadei 2014-2020 este stabilirea fondurilor
regionale de combatere a somajului in randul tinerilor (65,5 mil.
euro) si promovarea cooperarii regionale (34,5 mil. euro).
Urmatorii pasi
Procesul de consultare asupra sectoarelor si domeniilor prioritare va
incepe la sfarsitul lunii mai. La scurt timp dupa aceea, Islanda,
Liechtenstein si Norvegia vor intra in negocieri cu fiecare dintre
tarile beneficiare pentru a conveni asupra regiunilor care vor primi

Depunerea continua a proiectelor in cadrul sesiunii anuale se opreste
inainte de termenul limita, atunci cand valoarea publica totala a
proiectelor depuse avand un punctaj estimat (autoevaluare/
prescoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate aferent lunii
respective ajunge la nivelul alocarii sesiunii anuale.
Pragul minim de selectie a proiectelor este de 25 de puncte pentru
sM 4.1 si sM 6.1, de 15 puncte pentru sM 6.3 (01 – 31.10.2016) si de
10 puncte pentru sM 16.4 si 16.4a.
Pragurile de calitate lunare sunt:
• Pentru perioada 28.04-31.05.2016: 65 de puncte pentru sM 4.1, 75
de puncte pentru sM 6.1 si 55 de puncte pentru sM 6.3
• Pentru perioada 01.06-30.06.2016: 55 de puncte pentru sM 4.1, 65
de puncte pentru sM 6.1, 45 de puncte pentru sM 6.3
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• Pentru perioada 01.07-29.07.2016: 45 de puncte pentru sM 4.1, 55
de puncte pentru sM 6.1, 35 de puncte pentru sM 6.3
• Pentru perioada 01.08-31.08.2016: 35 de puncte pentru sM 4.1, 45
de puncte pentru sM 6.1, 25 de puncte pentru sM 6.3
• Pentru perioada 01.09-30.09.2016: 25 de puncte pentru sM 4.1, 35
de puncte pentru sM 6.1, 15 de puncte pentru sM 6.3
Depunerea cererilor de finantare pentru submasurile 4.1, 6.1, 16.4 si
16.4a se va face on-line pe www.afir.info, iar pentru submasura 6.3
se va face pe hartie, conform precizarilor din Ghidul Solicitantului.
Sursa: AFIR apud. www.fonduri-structurale.ro
AFIR a lansat aplicatia „Asistenta module on-line” pentru a veni
in sprijinul solicitantilor si beneficiarilor PNDR

disfunctionalitatilor tehnice, prin intermediul acestui instrument
nefiind permise transmiterea de solicitari de informatii, clarificari
privind procedurile, contestatii la Rapoartele de selectie sau orice alte
solicitari care nu sunt de ordin tehnic.
Sursa:. www.fonduri-structurale.ro

S-au lansat 4 noi apeluri de proiecte in cadrul POIM!
Ministerul Fondurilor Europene (MFE), in calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014
– 2020, a lansat astazi, 19 aprilie 2016, Ghidurile solicitantilor pentru
sectoarele: deseuri, biodiversitate, managementul riscului si calitatea
aerului, cu un buget total de 654 milioane de euro, reprezentand 5,5%
din alocarea totala aferenta programului, de 11,98 miliarde euro.
•
Ghidul pentru sectorul gestionarii deseurilor vizeaza
reducerea numarului depozitelor neconforme si cresterea gradului de
pregatire pentru reciclare a deseurilor in Romania (obiectivul specific
3.1).
Bugetul apelului este de aprox. 352 milioane euro, solicitantii
eligibili fiind Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara constituite la
nivelul judetelor (prin Consiliile Judetene) si Primaria Municipiului
Bucuresti.
Se vor finanta:
Proiecte fazate privind dezvoltarea sistemelor de management
integrat al deseurilor la nivel judetean (aprobate si demarate in
perioada 2007-2013 prin POS Mediu, dar nefinalizate pana la finalul
anului 2015) – valoare de aprox. 282 mil euro;
•
Proiecte noi privind dezvoltarea sistemelor de management
integrat al deseurilor la nivel judetean pentru acele judete care nu au
reusit sa obtina finantarea in perioada 2007-2013, dar si pentru
construirea infrastructurii necesare pentru gestionarea deseurilor la
nivelul municipiului Bucuresti – valoare de aprox. 70 mil euro.

•

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a lansat,
prin intermediul paginii oficiale de internet www.afir.info, aplicatia
„Asistenta module on-line” pentru a veni in sprijinul solicitantilor si
beneficiarilor finantarilor disponibile prin Programul National de
Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020).
Aceasa aplicatie a fost pusa la dispozitia tuturor celor interesati cu
scopul rezolvarii cat mai rapide a problemelor de ordin tehnic sau a
disfunctionalitatilor sistemelor aparute in accesarea modulelor
electronice aferente depunerii on-line a Cererilor de Finantare sau a
dosarelor de achizitii, a procedurii de achizitii sau de ofertare,
derulate prin intermediul portalului AFIR.
In acest fel, incidentele aparute pot fi semnalate direct celor care
asigura suportul tehnic al tuturor modulelor on-line utilizate de catre
beneficiari, solicitanti si ofertanti, fiind mult scurtat timpul de
raspuns.
Utilizarea aplicatiei este posibila dupa logarea pe pagina de internet a
AFIR (www.afir.info ), accesand link-ul „Asistenta module on-line”
existent in coltul din dreapta sus al paginii sau apasand butonul de
culoare verde, cu acelasi nume, existent in cadrul paginilor dedicate
depunerii proiectelor sau a dosarelor de achizitii.
De asemenea, la introducerea unei solicitari in sistem este indicat sa
expuneti cat mai clar problema intampinata si pasii urmati, de cele
mai multe ori atasarea unei capturi de ecran fiind extrem de utila
pentru tehnicieni.
Detalii specifice privind utilizarea modulului mentionat mai sus,
puteti afla consultand Manualul de Utilizare al aplicatiei HelpDesk,
accesand urmatorul link: https://suport.afir.info/ManualUtilizator.pdf.
Pentru informarea utilizatorilor a fost conceput si un film
demonstrativ al modului de utilizare a serviciului de „Asistenta
module on-line”, disponibil pe canalul oficial de YouTube al AFIR,
sub denumirea de „Tutoriale asistenta module on-line”.

Aceste proiecte au ca obiectiv extinderea si modernizarea
infrastructurii existente in domeniul deseurilor pentru indeplinirea
obligatiilor din Tratatul de Aderare si atingerea tintelor de reducere a
cantitatii de deseuri depozitate si a cresterii gradului de reutilizare si
reciclare a deseurilor, asa cum sunt prevazute in legislatia nationala si
in directivele europene privind deseurile.
Tipul apelului este pe baza de lista de proiecte prioritare sau
preidentificate.
Proiectele pentru acest sector se vor putea depune in perioada 25
aprilie 2016 – 31 decembrie 2018.
•
Ghidul pentru sectorul Biodiversitate vizeaza cresterea
gradului de protectie si conservare a biodiversitatii prin masuri de
management adecvate si refacerea ecosistemelor degradate
(obiectivul specific 4.1) si promoveaza masuri de conservare a
biodiversitatii in conformitate cu documentele de politica europeana
si nationala in domeniu.
Tipurile de proiecte ce pot fi finantate vizeaza elaborarea/revizuirea
de planuri de management pentru ariile protejate, precum si
implementarea masurilor de protectie si conservare a ariilor naturale
protejate prevazute in planurile de management aprobate.
Bugetul apelului este de peste 240 de milioane de euro, solicitantii
eligibili fiind Custozi sau Administratori ai ariilor naturale protejate,
respectiv institute de cercetare, universitati, ONG-uri, autoritati ale
administratiei publice centrale si locale, precum si alte structuri in
coordonarea sau subordonarea autoritatilor centrale sau locale.
Din alocarea toatala, aproximativ 27% (respectiv 66 de milioane de
euro) sunt disponibili pentru ITI Delta Dunarii.

Totodata, subliniem faptul ca aplicatia „Asistenta module on-line”
este una de tip Helpdesk si se adreseaza exclusiv problemelor sau
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Apelul va fi de tip competitiv cu depunere continua. Proiectele pentru
acest sector se vor putea depune in perioada 20 iunie 2016 (ora
10.00) – 30 iunie 2018 (ora 10.00).
•
Ghidul pentru sectorul de Management al riscului vizeaza
cresterea nivelului de pregatire pentru o reactie rapida si eficienta la
dezastre a echipajelor de interventie (obiectivul specific 5.2).
Bugetul apelului este de peste 47 de milioane de euro, solicitantii
eligibili fiind Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si
institutiile aflate in subordine, sau institutii specializate care pot
interveni pentru gestionarea unor situatii de urgenta specifice, numai
in parteneriat cu IGSU. Tipul apelului estepe baza de lista de proiecte
prioritare sau preidentificate.
Se promoveaza investitiile pentru consolidarea capacitatii de reactie a
institutiilor cu rol in managementul situatiilor de urgenta, in caz de
dezastre, pentru a diminua pierderile umane si materiale. Proiectele
promovate urmaresc in special dotarea cu echipamente de interventie
de tip multi-risc si crearea unor baze de pregatire profesionala.
Proiectele pentru acest sector se vor putea depune in perioada 25
aprilie 2016 – 1 februarie 2017.
•
Ghidul pentru sectorul de Calitatea aerului vizeaza
cresterea nivelului de evaluare si monitorizare a calitatii aerului la
nivel national (obiectivul specific 4.2), bugetul apelului fiind de
aproximativ 15 milioane de euro, iar solicitantul eligibil fiind
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.
Investitiile in acest domeniu urmaresc imbunatatirea sistemului
national de evaluare si monitorizare a calitatii aerului, cresterea
capacitatii de prognoza pe termen scurt si mediu si crearea premiselor
pentru comunicare si protejarea populatiei. Tipul apelului estepe baza
de lista de proiecte prioritare sau preidentificate.
Proiectele pentru acest sector se vor putea depune in perioada 25
aprilie 2016 – 31 decembrie 2018.

POSDRU: Comisia Europeana a constatat un progres in ceea ce
priveste rata de eroare preliminara pentru aplicatia transmisa in
31 decembrie 2015
La inceputul saptamanii, in data de 3 mai 2016, la sediul Ministerului
Fondurilor Europene a avut loc o intalnire de lucru intre
reprezentantii Comisiei Europene si autoritatile romane privind
situatia intreruperii Programului Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane si stabilirea masurilor pe care Romania trebuie sa
le intreprinda.
Conform comunicatului MFE, misiunea comuna derulata de
Autoritatea de Audit si Comisia Europeana a constatat un progres in
ceea ce priveste rata de eroare preliminara pentru aplicatia transmisa
in 31 decembrie 2015 la Comisia Europeana (valoare de 167,9 mil.
Euro). Aceasta rata de eroare a fost de aproximativ 3%.
In ceea ce priveste sistemul de management si control pentru
perioada de programare 2014-2020, in acest moment se lucreaza la
”pachetul de desemnare”, scopul fiind instituirea unui sistem de
management si control pentru Programul Operational Capital Uman
fundamentat pe proceduri simplificate si fluxuri operationale viabile
atat intre institutiile care gestioneaza programul, cat si intre aceste
institutii si beneficiarii asistentei.
Pana in prezent, Romania a fost nevoita sa plateasca peste 420
milioane euro reprezentand corectii financiare aplicate in cadrul
Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,
insa i-a asigurat pe reprezentantii Comisiei Europene ca exista un
interes politic crescut pentru gasirea celor mai bune solutii de
rezolvare a acestei probleme in vederea diminuarii presiunii asupra
bugetului de stat, dar si pentru finantarea apelurilor de proiecte din
cadrul Programului Operational Capital Uman aferent perioadei
2014-2020.
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene
Fiecare judet din Romania va beneficia de un punct unic de
informare, in cadrul Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala,
dedicat tuturor finantarilor nationale si europene.
Asociatia Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala din Romania –
ROREG a semnat pe 12 aprilie 2016 protocolul de colaborare cu
Ministerul Fondurilor Europene dedicat infiintarii unui punct unic de
informare si consiliere, in fiecare judet, cu privire la accesarea
fondurilor nationale si europene.
In vederea punerii in aplicare a protocolului, Agentiile pentru
Dezvoltare Regionala urmeaza sa semneze cu Ministerul Fondurilor
Europene acorduri de colaborare similare, dar la nivel individual
particularizate in functie de nevoile identificate in fiecare regiune.
Furnizarea informatiilor cu privire la accesarea fondurilor nationale si
europene se va face in cadrul unui punct unic de informare si
consiliere numit „one-stop-shop”. Acest punct unic de informare si
consiliere judetean va functiona ca un mecanism de sprijin pentru
dezvoltarea ideilor de proiecte, atat in ceea ce priveste furnizarea de
informatii corecte si actualizate privind oportunitatile de finantare din
diverse surse (din programe nationale sau din finantari ale Uniunii
Europene) cat si in ceea ce priveste consilierea in dezvoltarea ideilor
de proiect.

Programul Național Apicol pentru perioada 2017 – 2019
A fost aprobat Programul Național Apicol pentru perioada 2017 –
2019 pentru a fi notificat la Comisia Europeană în vederea analizării
și aprobării prin Decizie.
Procedura prevede ca, după aprobarea Programului, Comisia
Europeană stabilește suma alocată pentru perioada 2017 – 2019,
emițând o decizie în baza căreia Guvernul României elaborează actul
normativ de aprobare a sprijinului financiar și de implementare a
măsurilor de sprijin notificate.
Suma estimată a fi alocată în perioada 2017 – 2019 este de peste
7.000.000 euro/an, respectiv 21.000.000 euro/3 ani. În anul 2013,
România a notificat în Programul Național Apicol pentru perioada
2014 – 2016 un efectiv de 1.550.000 stupi, suma alocată fiind de
20.045.340 euro/3 ani, măsurile prevăzute în PNA 2014-2016 vizând
achiziţionarea de stupi, material biologic, medicamente pentru
tratarea varoozei şi decontarea analizelor fizico-chimice efectuate
pentru determinarea calităţii mierii.

Specialistii care vor activa in cadrul acestor „one-stop-shop”-uri vor
fi persoane cu experienta in domeniul fondurilor europene si/sau in
colaborarea cu mediul de afaceri astfel incat sa asigure expertiza
corespunzatoare. Acestia vor oferi informatii si consultanta, dar vor fi
prezenti in judete si prin organizarea de evenimente dedicate.
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Măsurile de sprijin financiar cuprinse în Programul Național Apicol
2017-2019 vizează:
– achiziţionarea de medicamente pentru tratarea varoozei și
nosemozei, atât pentru apicultura convenţională, cât și pentru
apicultura ecologică;
decontarea achiziţionării de stupi/cutii în vederea înlocuirii stupilor
uzaţi în urma deplasării în pastoral ( nu mai mult de 25% din totalul
stupilor deţinuţi de apicultor la data depunerii cererii de solicitare a
ajutorului financiar);
decontarea achiziționării de accesorii apicole: colector polen,
colector propolis, uscător polen, încălzitor miere (nu mai mult de
20% din totalul stupilor deţinuţi de apicultor la data depunerii cererii
de solicitare a ajutorului financiar, cu condiția să mențină minimum
3 ani accesoriile achiziționate);
Achiziționarea de către Institutul de Igienă şi Sănătate Publică
Veterinară (ANSVSA) a unor echipamente pentru efectuarea
analizelor pentru evitarea falsificării mierii și a produselor apicole și
pentru determinarea zonei geografice de proveniență și a
autenticității mierii
Achiziţionarea de mătci (regine) şi/sau familii de albine pentru
apicultura convenţională sau ecologică
Achiziționarea de maturator, centrifugă, topitor de ceara cu abur din
inox prin intermediul cooperativelor constituite de minimum 2 ani,
conform legislației naționale, membrii cooperativei trebuind să
deţină minimum 1500 de familii de albine.
Menționăm că accesarea măsurilor și depunerea dosarelor la Agenția
de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) în vederea
solicitării sprijinului financiar se poate face direct de către apicultor
sau prin intermediul formei asociative.
Programul Național Apicol este elaborat conform Regulamentului
(UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de
instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi
de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79
(CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, al
Regulamentului CE nr. 1366/2015 de completare a Regulamentului
(UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în
ceea ce priveşte ajutoarele din sectorul apicol și al Regulamentului
CE nr. 1368/2015 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din sectorul apicol.
Conform art. 8 alin. (2) din Regulamentul CE nr. 1366/2015:
„Alocarea fondurilor Uniunii pentru programele apicole din perioada
2017-2019 se efectuează pe baza numărului de stupi comunicat în
2013 de către statele membre în programele lor apicole pentru
perioada 2014-2016”.
Conform art. 5 din Regulamentul CE nr. 1368/2015 Programul apicol
”se aprobă de către Comisie în conformitate cu articolul 57 primul
alineat litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, cel târziu la
data de 15 iunie care precedă începutul primului an apicol al
programului apicol în cauză”.
Conform art.7 din Regulamentul CE nr. 1368/2015 ”Plăţile legate de
măsurile puse în aplicare în fiecare an apicol, efectuate de statele
membre către beneficiari, au loc în perioada de 12 luni care începe la
16 octombrie a anului apicol respectiv şi se încheie la data de 15
octombrie a anului următor”.
MĂSURILE DE SPRIJIN FINANCIAR PENTRU PERIOADA 2017
– 2019 PREVĂZUTE ÎN PROGRAMUL NAȚIONAL APICOL
SUNT:
Achiziţionarea de medicamente pentru tratarea varoozei și
nosemozei, atât pentru apicultura convenţională, cât și pentru
apicultura ecologică:
Cheltuieli eligibile:
– preţul fără TVA al medicamentelor achiziționate pentru tratarea
varoozei pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor la data
depunerii cererii în vederea solicitării ajutorului financiar sau al
medicamentelor achiziționate pentru tratarea nosemozei, în cazul
apiculturii convenționale, de la furnizori autorizați conform
legislației în domeniu;

–
–
–
–

preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate folosite pentru
tratarea varoozei pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor
la data depunerii cererii în vederea solicitării ajutorului financiar sau
al medicamentelor achiziționate pentru tratarea nosemozei, în cazul
apiculturii ecologice, de la furnizori autorizați conform legislației în
domeniu;
Achiziţionarea de stupi/cutii în vederea înlocuirii stupilor uzaţi în
urma deplasării în pastoral
Cheltuieli eligibile:
– preţul fără TVA pentru achiziţia de stupi utilaţi conform
tehnologiei apicole, dar nu mai mult de 25% din totalul stupilor
deţinuţi de apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului
financiar, excluzând materialul biologic.
achiziţionarea stupilor se face maximum de două ori pe perioada
derulării Programului
C. Achiziționarea de accesorii apicole:
Din lista accesoriilor apicole care pot fi achiziționate fac parte:
colector polen
colector propolis
uscător polen
încălzitor miere
Cheltuieli eligibile:
preţul fără TVA pentru decontarea achiziției de colectoare de polen
sau colectoare de propolis, dar nu mai mult de 20% din totalul
stupilor deţinuţi de apicultor la data depunerii cererii de solicitare a
ajutorului financiar, cu condiția să mențină minimum 3 ani
accesoriile achiziționate;
Achiziţionarea colectoarelor de polen sau a colectoarelor de propolis
se face maximum de două ori pe perioada derulării
Programului/beneficiar
până la 75 % din preţul fără TVA pentru decontarea achiziției de
uscător de polen sau încălzitor miere, cu condiția să mențină
minimum 3 ani accesoriile achiziționate;
Achiziţionarea uscătorului de polen sau a încălzitorului pentru miere
se face o singură dată pe perioada derulării Programului/beneficiar.
D. Achiziționarea de către Institutul de Igienă şi Sănătate Publică
Veterinară (ANSVSA) a unorechipamente pentru efectuarea
analizelor pentru evitarea falsificării mierii și a produselor apicole și
pentru determinarea zonei geografice de proveniență și a
autenticității mierii.
Achiziționarea echipamentului LC-EA-IRMS permite determinarea
prin spectrometrie de masă a raportului izotopic 13C/12C.
Modificarea raportului de abundența izotopică naturală menționat
anterior, pusă în evidență cu echipamentul LC-EA-IRMS identifică
pozitiv falsificarea produselor prin introducerea unor aditivi ieftini, în
general cu valoare nutritivă și energetică inferioară în raport cu
produsul nefalsificat.
Achizitionarea unui echipament performant la același nivel de
competență tehnică cu al laboratoarelor recunoscute ca fiind de
referință la nivel european permite României să certifice calitatea și
autenticitatea mierii.
Pentru analiza și identificarea polenului prin atribuirea speciei de
plante de proveniență este necesar un microscop cu putere de
magnificație mai mare, capacitate de examinare în contrast de fază,
lumina polarizată și posibilitatea de imagistică analitică prin
construirea unei baze de date capabilă să culeagă informații din
bazele de date dedicate on-line.
Pentru scurtarea timpului de lucru și reducerea limitei de cuantificare
este necesar un spectrofotometru de absorbție moleculară UV-Vis cu
viteza de scanare de peste 10000 nm/min in domeniu extins de 1901100 nm și posibilitatea de analiză directă prin fibră optică.
Este necesar un refractometru digital cu corecție de temperatură
inclusă pe baza tabelară ICUMSA, cu domeniu de indici de refracție
extins, rezultat independent de aprecierea analistului.
Procedura de achiziționare a echipamentelor se va face cu
respectarea legislației în vigoare și acestea vor fi utilizate pentru
efectuarea analizelor pentru evitarea falsificării mierii și a produselor
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apicole și pentru determinarea zonei geografice de proveniență și a
autenticității mierii.
Cheltuieli eligibile:
1. preţul fără TVA pentru achiziționarea echipamentul LC-EAIRMS;
2. preţul fără TVA pentru achiziționarea unui microscop;
3. preţul fără TVA pentru achiziționarea unui Spectrofotometru de
absorbție moleculara UV-Vis;
4. preţul fără TVA pentru achiziționarea unui Refractometru.
E. Achiziţionarea de mătci (regine) şi/sau familii de albine pentru
apicultura convenţională sau ecologică:
Cheltuieli eligibile:
preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de 75 familii de
albine și pentru achiziţia medicamentelor necesare pentru tratarea
acestora, în cazul apicultorilor care dețin sub 75 familii de albine;
preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de familii de
albine egal cu 40 % din familiile de albine deţinute de către apicultor
la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, dar nu
mai mult de 100 de familii şi pentru achiziţia medicamentelor
necesare pentru tratarea acestora, în cazul apicultorilor care dețin
peste 75 familii de albine;
preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de mătci (regine)
egal cu 40 % din familiile de albine deţinute de către apicultor la data
depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar şi pentru achiziţia
medicamentelor necesare pentru tratarea familiilor de albine, în cazul
apicultorilor care dețin sub 75 familii de albine;
preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de mătci (regine)
egal cu 40 % din familiile de albine deţinute de către apicultor la data
depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, dar nu mai mult
de 100 de mătci şi pentru achiziţia medicamentelor necesare pentru
tratarea familiilor de albine, în cazul apicultorilor care dețin peste 75
familii de albine;
F. Achiziționarea de maturator, centrifugă, topitor de ceara cu abur
din inox prin intermediul cooperativelor constituite de minimum 2
ani, conform legislației naționale, iar membrii cooperativei trebuie să
deţină minimum 1500 de familii de albine.
Cheltuieli eligibile:
–
Până la 75% din preţul fără TVA pentru decontarea achizițiilor
de maturator, centrifugă, topitor de ceara cu abur din inox, cu
condiția să mențină minimum 3 ani uneltele achiziționate;
Achiziţionarea de maturator, centrifugă, topitor de ceara cu abur din
inox se face o dată pe Program.
Prin PROGRAMUL NAŢIONAL APICOL pentru perioada 2014 –
2016 sprijinul financiar alocat prin Decizia Comisiei nr. 5126/2013 a
fost de 20.045.340 Euro, respectiv:
anul 2014, 6.683.690 Euro;
anul 2015, 6.684.930 Euro;
anul 2016, 6.676.720 Euro.
Sursa: http://fonduri-euro.ro

Achizitii doar online pentru AFIR
Adjudecarea on-line a contractelor de achiziții pentru proiectele de
investiții finanțate prin PNDR
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale asigură, prin
intermediul paginii oficiale de internet (www.afir.info), derularea online a achizițiilor realizate pentru implementarea proiectelor de
investiții finanțate cu fonduri europene nerambursabile prin
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Astfel, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR)
reaminteşte că pentru Măsurile de finanțare private solicitanţii de
fonduri europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală au
obligativitatea derulării achizițiilor prin modulul on-line pentru
adjudecarea contractelor de achiziții. Procedura on-line se aplică
pentru toate achiziţiile private derulate în cadrul PNDR 2020 și este
valabilă pentru achiziția de servicii, bunuri (cu sau fără montaj) și de
execuție de lucrări.
„Modul de achiziții on-line este utilizat din martie 2015, fiind
înregistrate până la această data peste 3.600 de utilizatori şi tot atâtea
operaţiuni derulate. Implementarea modulului de achiziţii on-line
simplifică semnificativ implementarea proiectelor finanțate prin
Programul Național de Dezvoltare Rurală, fiind o componentă foarte
importantă în asigurarea transparenței procesului de achiziții. Ca o
măsură suplimentară de simplificare, numărul minim al ofertelor
conforme primite s-a redus la o ofertă pentru beneficiarii PNDR
2007-2013 care vor termina implementarea proiectului pe procedura
de tranziţie şi la două oferte pentru beneficiarii PNDR 2014-2020, de
la minimum trei cât era stabilit prin procedura anterioară.” a declarat
Andras SZAKAL, Director General al AFIR
Modulul asigură evitarea apariţiei întârzierilor în derularea
contractelor de finanţare, precum și eliminarea unor eventuale
contestații din partea ofertanților privind lipsa de transparență și
direcționarea procesului de achiziție de către beneficiarii PNDR –
contestații care pot duce la blocarea procesului de achiziție.
Procedura de achiziţii private se derulează în conformitate cu Manual
operaţional de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2020,
publicat pe pagina oficială de internet a AFIR – www.afir.info
(secțiunea Informații utile – Proceduri de lucru).
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Solicitanții de fonduri europene care depun cereri de finanţare prin
PNDR 2020 sunt obligaţi să utilizeze modulul de achiziții on-line al
AFIR.
Solicitanţii, înaintea semnării contractului de finanțare cu AFIR, vor
derula on-line procedura de achiziții aplicabilă serviciilor eligibile
(servicii de consultanță și servicii pentru întocmirea studiilor de
fezabilitate, cu o valoare mai mare de 15.000 euro) în conformitate
cu prevederile procedurii de achiziții pentru beneficiarii privați ai
PNDR publicată pe pagina de internet a AFIR.
În vederea derulării on-line a procedurilor de achiziții, beneficiarii
privați, ofertanţii şi solicitanţii de finanțare au obligația autentificării
pe pagina oficială de internet a AFIR (www.afir.info), în partea
superioară a ecranului.
Procedura de verificare a achizițiilor derulate on-line se desfășoară în
funcție de aria de competență a structurilor teritoriale ale Agenției: la
nivelul OJFIR se verifică on-line dosarele de achiziții pentru
proiectele cu achiziții simple ale beneficiarilor privați, la nivelul
CRFIR se verifică on-line dosarele de achiziții pentru proiectele cu
achiziții complexe ale beneficiarilor privați, iar la nivelul central
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AFIR se verifică dosarele de achiziții pentru proiectele beneficiarilor
privați cuprinse în eșantionul de verificare pe teren.
Trebuie să reamintim că în conformitate cu prevederile Manualului
de procedură, contractele mai mari de 15.000 euro fără TVA, trebuie
adjudecate prin procedura de selecție de oferte cu condiția publicării
pe site-ul www.afir.info a unei invitații de participare, a dosarului
cererii de oferte și a primirii on-line de către beneficiarul privat a
minim unei oferte conforme din punct de vedere tehnic şi financiar al
ofertanţilor, pentru beneficiarii PNDR 2007-2013 care vor termina
implementarea proiectului de investiţii prin procedura de tranziţie,
sau a două oferte conforme din punct de vedere tehnic şi financiar al
ofertanţilor, pentru beneficiarii PNDR 2014-2020. Ofertele conforme
trebuie să se încadreze în valoarea licitată corespunzătoare din
bugetul indicativ – Anexa III la contractul de finanțare. Invitația de
participare trebuie înregistrată în Registrul de intrări – ieșiri al
beneficiarului privat. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este
de minim 10 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina oficială a
AFIR.
Pentru contractele mai mici sau egale cu 15.000 euro fără TVA,
beneficiarul privat poate opta pentru aplicarea proceduri cu o singură
ofertă sau a celei menţionate mai sus dacă dorește aceasta. În acest
caz beneficiarul privat depune spre verificare și avizare numai
contractul, Anexa IV – declarația pentru respectarea regulilor privind
evitarea conflictului de interese și certificatul constatator emis de
ONRC pentru a se verifica un eventual conflict de interese dintre
acționariatul ofertantului și beneficiar.
Menționăm că este interzisă divizarea achizițiilor de acelaşi tip,
respectiv servicii, bunuri sau lucrări a căror valoare depășește 15.000
de euro fără TVA, în contracte mai mici cu scopul evitării procedurii
de selecție de oferte.
Sursa: http://fonduri-euro.ro
POC 2014-2020: Peste 200 de proiecte depuse de IMM-uri pentru
dezvoltarea de produse si servicii TIC inovative in cadrul
Actiunii 221

Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala
prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii
Informationale (MCSI – OIPSI) a prezentat rezultatele obtinute in
cadrul liniilor de finantare din cadrul POSCCE 2007-2013 si POC
2014-2020 gestionate de acest organism.

Accesarea finantarii retroactive din partea UE pentru perioada de
programare 2007-2013, prin Axa prioritara III a POS CCE mai poate
aduce la bugetul de stat pana la 50 millioane de euro din fondurile
structurale de la Uniunea Europeana (UE) peste cele generate prin
proiectele deja contractate si implementate.
La initiativa MCSI – OIPSI, de identificare a proiectelor care ar mai
putea primi finantare retroactiva din partea UE – actiune ce a fost
aprobata de Guvern prin Memordumul nr. 5/814/8.02.2016, au fost
identificate prin intermediul Sistemului Electronic al Achizitiilor
Publice (SEAP) si au la baza achizitiile din domeniul TIC realizate
de catre de autoritatile/institutiile publice de la nivel central.
Ca raspuns al acestei initiative, 12 institutii au depus dosarele de
achizitii insumand valoarea de 228,78 mil lei, iar o alta institutie va
solicita finantare retroactiva prin intermediul Axei prioritare 2 a POS
CCE.
Organismul Intermediar de la MCSI a verificat achizitiile depuse, lea transmis spre analiza Autoritatii de Management si a propus
acesteia un ghid al solicitantului si un model al cererii de finantare ce
ar urma sa fie depus de catre autoritatile/institutiile publice implicate.
Asistența retroactiva reprezinta acordarea, de catre o autoritate de
management, de asistenta UE pentru proiecte ale caror cheltuieli au
fost deja acoperite din surse nationale sau care sunt deja terminate
inainte sa se solicite in mod oficial sau sa se acorde asistenta UE.
POC 2014 – 2020
Peste 200 de proiecte solicita finantare in cadrul actiunii 2.2.1
„Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si
a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere” din POC 2014
– 2020. Valoarea totala a finantarii nerambursabile solicitate este de
518,88 mil lei, din care partea UE este de 438,87 mil lei.
Proiectele au fost depuse urmare apelului lansat de MCSI – OIPSI in
cadrul Axei Prioritare 2 a POC 2014 – 2020 in data de 2 noiembrie
2015. In cadrul apelului au fost inscrise online 235 de intentii de
proiecte din care s-au materializat 220, restul inregistrarilor fiind
dublari ale proiectelor deja inscrise sau teste realizate de solicitanti.
Acestea au fost supuse evaluarii cu privire la criteriile administrative
si de eligibilitate, primele rezultate preliminare urmeaza a fi
publicate pe pagina web a MCSI – OIPSI pana la finalul lunii
aprilie 2016.
Actiunea 2.2.1 „Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de
sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere”
are ca scop finantarea realizarii de catre IMM-uri (singure sau in
parteneriat sub forma de cluster) de produse si servicii TIC inovative,
sustinandu-se cheltuieli pentru:
• produse
harware
si
software
necesare
realizarii
produselor/serviciilor inovative;
• personalul implicat in realizarea produselor/serviciilor
inovative;
• marketingul produselor/serviciilor inovative create;
• activitati auxiliare: plan de afaceri, instruire, auditare proiect,
management proiect.
Proiectele care ar putea fi sustinute financiar apartin IMM-urilor care
sunt inregistrate si isi desfasoara activitatea in Romania, fie
individual sau organizate in cadrul unui parteneriat de tip cluster sau
consortiu si a caror activitate este centrata pe IT&C. Prin acordarea
de aceste finantari, se urmareste dezvoltarea de produse si servicii
bazata pe inovare.
Sursa: MCSI – OIPSI

Ce afaceri se pot deschide cu fonduri nerambursabile in 2016
POSCCE 2007 – 2013
Gradul de absorbtie la 31.03.2016, raportat la bunul de plata
acordat de OIPSI si suma alocata de 338 mil Euro FEDR (Fondul
European de Dezvoltare Regionala) este de 102,4% (346,2 mil
euro FEDR). 31% din procentul de absorbtie a fost realizat in
perioada noiembrie 2015 – aprilie 2016 cand au fost verificate si
aprobate un numar de 258 cereri de rambursare insumand o valoare
de aproximativ 131,39 mil Euro din care FEDR 108,54 mil Euro.

125 de milioane de lei (28 milioane euro) au fost puse la bataie de
catre statul roman pentru intreprinzatorii aflati la inceput de drum.
Fondurile sunt nerambursabile si pot fi accesate cu ajutorul a patru
programe puse la punct de catre Ministerul Economiei. Aproximativ
750 de intreprinzatori vor putea beneficia de proiect.
Programul national multianual de microindustrializare
Acest program este si cel mai bine finantat dintre cele trei (60,89
milioane de lei) si are ca scop infiintarea si dezvoltarea de
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intreprinderi mici si mijlocii in sectoarele prioritare. Prin program se
finanteaza implementarea planurilor de afaceri, in ordinea
descrescatoare a punctajelor obtinute, acordandu-se o alocatie
financiara nerambursabila de maxim 90% din valoarea cheltuielilor
eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 250.000
lei/beneficiar. Contributia proprie este de minim 10% din valoarea
cheltuielilor eligibile aferente proiectului.
Care este numarul de intreprinzatori care pot accesa programul?
244
Care este vechimea minima pe care firma trebuie s-o aiba de la
inregistrare?
Firmele trebuie sa aiba cel mult 5 ani de la inregistrarea la Registrul
Comertului la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a
planului de afaceri, sa nu fie datori la bugetul general consolidat si la
bugetele locale, sa reinvesteasca anual minim 30% din profit pe o
perioada de 3 ani incepand cu anul urmator primirii alocatiei
financiare nerambursabile.
Care este numarul minim de angajati pe care firma trebuie sa-l aiba
pentru a deveni eligibila?
Firmele trebuie sa angajeze pana la depunerea decontului minim 2
salariati pe perioada nedeterminata si program normal de 8 ore pe zi
si sa mentina numarul de salariati pe perioada nedeterminata existenti
la momentul inscrierii cumulat cu locurile de munca nou create in
cadrul programului, pe o perioada de 3 ani incepand cu anul urmator
primirii alocatiei financiare nerambursabile.
In ce domenii de activitate trebuie sa activeze firma pentru a putea
accesa fondurile?
Sunt eligibile in cadrul programului, printre altele, firmele care
desfasoara activitati in industria alimentara, fabricarea produselor
textile, fabricarea articolelor de imbracaminte, tabacirea si finisarea
pieilor, fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie,
harnasamentelor si incaltamintei, prepararea si vopsirea blanurilor,
prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu
exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale
vegetale impletite.
Programul national pentru sustinerea infiintarii si dezvoltarii
intreprinderilor mici si mijlocii in mediul rural
Al doilea program pus la punct de Ministerul economiei vizeaza
ajutorarea companiilor aflate la inceput de drum din mediul rural si
pune la bataie 25,9 milioane de lei pentru finantarea si implementarea
planurilor de afaceri, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute,
printr-o alocatie financiara nerambursabila de maxim 90% din
valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult
de 125.000 lei/beneficiar.
Care este numarul de intreprinzatori care pot accesa programul?
207
Care este vechimea minima pe care firma trebuie s-o aiba la
inregistrare?
Acestea trebuie sa aiba capital privat, sediul si punctul de lucru in
mediul rural, cel mult 5 ani vechime, sa nu fie datoare la bugetul de
stat sau cel local, sa reinvesteasca anual minim 30% din profit pe o
perioada de 3 ani incepand cu anul urmator dupa primirea alocatiei
financiare nerambursabile.
Care este numarul minim de angajati pe care firma trebuie sa-l aiba
pentru a deveni eligibila?
Intreprinderea trebuie sa angajeaze pana la depunerea decontului
minim 1 salariat.
In ce domenii de activitate trebuie sa activeze firma pentru a putea
accesa fondurile?
Pot beneficia orice intreprinderi mici si mijloci, microintreprinderi
care activeaza in orice domeniu, firme infiinatate de debutantii in
afaceri, persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si
intreprinderi familiale.
Programul de dezvoltare si moernizare a activitatilor de
comercializare a produselor si serviciilor de piata
Firmele mici si mijlocii care vor accesa acest program, au la
dispozitie in 2016 un buget de 21 milioane de lei. Prin program,
beneficiarii eligibili primesc o finantare nerambursabila de maximum
90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv
TVA), dar nu mai mult de 135.000 lei pentru fiecare beneficiar.

Care este numarul de intreprinzatori care pot accesa programul?
156
Care este vechimea minima si cifra de afaceri pe care firma trebuie
s-o aiba la inregistrare?
Pentru a beneficia de finantare nerambursabila prin acest program,
firmele trebuie sa aiba 2 ani vechime, o cifra de afaceri anuala neta
de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau sa detina active
totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro la
finele anului fiscal anterior (prin active totale se intelege active
imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans).
Care este numarul minim de angajati pe care firma trebuie sa-l aiba
pentru a deveni eligibila?
Firma trebuie sa aiba un numar mediu anual de salariati mai mic de
250, in anul fiscal anterior.
Programul START care ajuta tinerii la infiintarea propriei firme
Tinerii care vor sa-si infiinteze o firma au la dispozitie in acest an un
buget de 17 milioane de lei, prin programul pentru dezvoltarea
abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului
acestora la finantare – START. Alocatia financiara nerambursabila
maxima alocata unui beneficiar este de 120.000 de lei (maxim 90%
din valoarea cheltuielilor nerambursabile).
Care este numarul de intreprinzatori care pot accesa programul?
141
sURSA 125 de milioane de lei (28 milioane euro) au fost puse la
bataie de catre statul roman pentru intreprinzatorii aflati la inceput
de drum. Fondurile sunt nerambursabile si pot fi accesate cu
ajutorul a patru programe puse la punct de catre Ministerul
Economiei. Aproximativ 750 de intreprinzatori vor putea beneficia
de proiect.
Programul national multianual de microindustrializare
Acest program este si cel mai bine finantat dintre cele trei (60,89
milioane de lei) si are ca scop infiintarea si dezvoltarea de
intreprinderi mici si mijlocii in sectoarele prioritare. Prin program se
finanteaza implementarea planurilor de afaceri, in ordinea
descrescatoare a punctajelor obtinute, acordandu-se o alocatie
financiara nerambursabila de maxim 90% din valoarea cheltuielilor
eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 250.000
lei/beneficiar. Contributia proprie este de minim 10% din valoarea
cheltuielilor eligibile aferente proiectului.
Care este numarul de intreprinzatori care pot accesa programul?
244
Care este vechimea minima pe care firma trebuie s-o aiba de la
inregistrare?
Firmele trebuie sa aiba cel mult 5 ani de la inregistrarea la Registrul
Comertului la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a
planului de afaceri, sa nu fie datori la bugetul general consolidat si la
bugetele locale, sa reinvesteasca anual minim 30% din profit pe o
perioada de 3 ani incepand cu anul urmator primirii alocatiei
financiare nerambursabile.
Care este numarul minim de angajati pe care firma trebuie sa-l aiba
pentru a deveni eligibila?
Firmele trebuie sa angajeze pana la depunerea decontului minim 2
salariati pe perioada nedeterminata si program normal de 8 ore pe zi
si sa mentina numarul de salariati pe perioada nedeterminata existenti
la momentul inscrierii cumulat cu locurile de munca nou create in
cadrul programului, pe o perioada de 3 ani incepand cu anul urmator
primirii alocatiei financiare nerambursabile.
In ce domenii de activitate trebuie sa activeze firma pentru a putea
accesa fondurile?
Sunt eligibile in cadrul programului, printre altele, firmele care
desfasoara activitati in industria alimentara, fabricarea produselor
textile, fabricarea articolelor de imbracaminte, tabacirea si finisarea
pieilor, fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie,
harnasamentelor si incaltamintei, prepararea si vopsirea blanurilor,
prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu
exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale
vegetale impletite.
Programul national pentru sustinerea infiintarii si dezvoltarii
intreprinderilor mici si mijlocii in mediul rural
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Al doilea program pus la punct de Ministerul economiei vizeaza
ajutorarea companiilor aflate la inceput de drum din mediul rural si
pune la bataie 25,9 milioane de lei pentru finantarea si implementarea
planurilor de afaceri, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute,
printr-o alocatie financiara nerambursabila de maxim 90% din
valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult
de 125.000 lei/beneficiar.
Care este numarul de intreprinzatori care pot accesa programul?
207
Care este vechimea minima pe care firma trebuie s-o aiba la
inregistrare?
Acestea trebuie sa aiba capital privat, sediul si punctul de lucru in
mediul rural, cel mult 5 ani vechime, sa nu fie datoare la bugetul de
stat sau cel local, sa reinvesteasca anual minim 30% din profit pe o
perioada de 3 ani incepand cu anul urmator dupa primirea alocatiei
financiare nerambursabile.
Care este numarul minim de angajati pe care firma trebuie sa-l aiba
pentru a deveni eligibila?
Intreprinderea trebuie sa angajeaze pana la depunerea decontului
minim 1 salariat.
In ce domenii de activitate trebuie sa activeze firma pentru a putea
accesa fondurile?
Pot beneficia orice intreprinderi mici si mijloci, microintreprinderi
care activeaza in orice domeniu, firme infiinatate de debutantii in
afaceri, persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si
intreprinderi familiale.
Programul de dezvoltare si moernizare a activitatilor de
comercializare a produselor si serviciilor de piata
Firmele mici si mijlocii care vor accesa acest program, au la
dispozitie in 2016 un buget de 21 milioane de lei. Prin program,
beneficiarii eligibili primesc o finantare nerambursabila de maximum
90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv
TVA), dar nu mai mult de 135.000 lei pentru fiecare beneficiar.
Care este numarul de intreprinzatori care pot accesa programul?
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Care este vechimea minima si cifra de afaceri pe care firma trebuie
s-o aiba la inregistrare?
Pentru a beneficia de finantare nerambursabila prin acest program,
firmele trebuie sa aiba 2 ani vechime, o cifra de afaceri anuala neta
de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau sa detina active
totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro la
finele anului fiscal anterior (prin active totale se intelege active
imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans).
Care este numarul minim de angajati pe care firma trebuie sa-l aiba
pentru a deveni eligibila?
Firma trebuie sa aiba un numar mediu anual de salariati mai mic de
250, in anul fiscal anterior.
Programul START care ajuta tinerii la infiintarea propriei firme
Tinerii care vor sa-si infiinteze o firma au la dispozitie in acest an un
buget de 17 milioane de lei, prin programul pentru dezvoltarea
abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului
acestora la finantare – START. Alocatia financiara nerambursabila
maxima alocata unui beneficiar este de 120.000 de lei (maxim 90%
din valoarea cheltuielilor nerambursabile).
Care este numarul de intreprinzatori care pot accesa programul?
141
Sursa: finantare.ro

PROGRAMUL PENTRU DEZVOLTAREA ABILITATILOR
ANTREPRENORIALE IN RANDUL TINERILOR SI
FACILITAREA ACCESULUI LA FINANTARE START 2016
Descriere program:
"Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul
tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START”,
denumit in continuare Program, este un program de incurajare si de

stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii,
implementat de catre Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor
cu Mediul de Afaceri (MECRMA), prin structura guvernamentala din
domeniul sprijinirii infiintarii si dezvoltarii IMM, vizeaza stimularea
infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii, imbunatatirea
performantelor economice ale celor existente, cresterea potentialului
de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor
antreprenoriale ale intreprinzatorilor in scopul implicarii acestora in
structuri economice private.
Solicitanti eligibili:
Societatile comerciale (microintreprinderi, intreprinderi mici si
mijlocii) care au cel mult 2 ani de la inregistrare la Registrul
Comertului la data completarii online a planului de afaceri si codul
CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul
programului.
Valori ale finantarii nerambursabile:
- Alocatie Financiara Nerambursabila – maxim 90% din valoarea
cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de
120.000 lei/beneficiar;
- Contributie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor
eligibile aferente proiectului.
Cheltuieli eligbile:

• Spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari
servicii si comert;
• Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru;
• Autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
• Brevete de inventie, marci de produse si servicii, software
pentru comertul on-line, software-uri;
• Echipamente IT tehnica de calcul;
• Mobilier;
• Promovare / Site web;
• Consultanta;
• instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei
economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse
regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care
a solicitat finantare;
instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de comert,
productie sau servicii;
Criterii de eligibilitate:
Pot beneficia de AFN in cadrul Programului operatorii economici,
care indeplinesc cumulativ la data completarii planului de afaceri
online (anexa 1), urmatoarele criterii de eligibilitate:
• sunt organizate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile
comerciale cu modificarile si completarile ulterioare si in baza
Ordonantei de Urgenta nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si
dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri cu
modificarile si completarile ulterioare;
• sunt IMM, conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) lit.
a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si
dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si
completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala
Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicata in Jurnalul
Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au pana la 249 de
angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50
milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro,
echivalent in lei).
• este considerata intreprindere autonoma, legata, partenera sau
intreprindere unica;
• au capital social integral privat;
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• nu au beneficiat de alocatii financiare nerambursabile in cadrul
programului in anii anteriori si nu au asociati, actionari sau
administratori care detin sau au detinut calitatea de
asociati/actionari/administratori in cadrul altor societati beneficiare
de alocatii financiare nerambursabile in cadrul programului in anii
anteriori. Asociatii, actionarii sau administratorii care detin mai multe
societati nu pot aplica in cadrul prezentului program decat cu o
singura societate.
• sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, au sediul
social si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
• codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul
Programului ( anexa nr.13) si autorizat a fi desfasurat la momentul
decontului, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea
formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor
fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea
fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor
juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;
• au cel mult 2 ani de la inregistrare la Registrul Comertului la
data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de
afaceri ;
• nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale,
atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;
Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa
Programul.
• nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata
a trei exercitii financiare pentru intreprinderei unica. Plafoanele se
aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul
urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la
bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
• au obtinut cel putin 50 puncte in urma completarii on-line a
planului de investitii
• nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau a
OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat/ajutor de minimis sau,
in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost
deja executata si creanta integral recuperate, cu penalitati aferente.

Documente necesare:
Bilantul si balanta de verificare pe ultimii 2 ani fiscali
Extras din Revisal
Certificatul unic de inregistrare in copie
Certificat constatator in original, unde sa se mentioneze:
actionarii, reprezentantii legali ai societatii, punctele de lucru,
domeniile de activitate precum si activitatile autorizate ale societatii
• Copie CI reprezentant legal in relatia cu Autoritatea
Contractanta
• CV-uri si diplomele ultimelor studii absolvite ale echipei de
management (persoanele care se vor ocupa de implementarea
proiectului – manager de proiect, care coincide, de regula, cu
reprezentantul legal al societatii)
• Oferte de pret, cel putin 1, pentru fiecare echipament care se
doreste a fi achizitionat.

•
•
•
•

Sursa: http://euromapconsult.ro/

PROGRAMUL PENTRU STIMULAREA INFIINTARII SI
DEZVOLTARII MICROINTREPRINDERILOR DE CATRE
INTREPRINZATORII DEBUTANTI IN AFACERI - SRL-D
2016
Descriere program:
Programul
pentru
stimularea
infiintarii
si
dezvoltarii
microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri,
denumit in continuare Program, este un program de incurajare si de
stimulare a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, implementat
de catre Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de
Afaceri (MECRMA), prin structura guvernamentala din domeniul
sprijinirii infiintarii si dezvoltarii IMM, vizeaza stimularea infiintarii
de noi microintreprinderi, cresterea potentialului de accesare a
surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale
intreprinzatorii debutanti in afaceri in scopul implicarii acestora in
structuri economice private.
Solicitanti eligibili:
Prin program se acorda facilitati pentru microintreprinderile nouinfiintate, conduse de intreprinzatorii debutanti in afaceri, care
desfasoara pentru prima data activitate economica, prin intermediul
unei societati cu raspundere limitata debutanta (SRL-D).
Pentru incadrarea in Program, microintreprinderea infiintata de
intreprinzatorul debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ
urmatoarele conditii:
a. este societate comerciala cu raspundere limitata-debutanta
(SRL-D), care functioneaza pe durata nedeterminata;
b. se incadreaza in categoria microintreprinderilor;
c. este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau
de cel mult 5 (cinci) intreprinzatori debutanti asociati;
d. este administrata de asociatul unic sau de unul sau mai multi
administratori dintre asociati;
e. are in obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate
prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in
vigoare (CAEN Rev 2).
f. nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul
Programului in anii anteriori;
g. nu au depasit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a
trei exercitii financiare pentru o intreprindere unica.
h.
Valori ale finantarii nerambursabile:
- Alocatie Financiara Nerambursabila – maxim 50% din valoarea
cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 45.245
lei/beneficiar;
- Contributie proprie sau credit bancar – minim 50% din valoarea
cheltuielilor eligibile aferente proiectului.
Cheltuieli eligbile:
Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din
urmatoarele categorii eligibile:
1) INVESTITIILE IN ACTIVE CORPORALE referitoare la:
a. Terenuri pentru realizarea de constructii/amenajare efectuate in
cadrul proiectului, destinate activitatii pentru care s-a solicitat
finantarea; achizitionarea de terenuri fara constructie/amenajare
efectuate in cadrul proiectului nu reprezinta cheltuiala eligibila in
Program; amenajararea pe terenuri inchiriate /concesionate pentru
realizarea activitatilor proiectului reprezinta cheltuiala eligibila
numai pentru realizarea activitatilor sportive, recreative si distractive
(diviziunea 93);
b. Constructii pentru desfasurarea activitatii pentru care s-a
solicitat finantarea;
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c. Achizitionarea de spatii destinate realizarii activitatii pentru care
s-a solicitat finantare. Costurile de spatiu cuprind:
o Spatiu de birouri;
o Spatiu de productie;
o Spatiu de desfasurare activitati comerciale si prestari servicii;
o Spatiu de depozitare.
d. Achizitionarea de mobilier pentru dotarea spatiilor amenajate
destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;
e. Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru,
aparate si instalatii de masura, control si reglare, aparatura birotica,
sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si echipamente IT
si tehnica de calcul etc.;
f. Achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3
In cazul in care la certificare se constata ca autoutilitarele
achizitionate nu fac parte din categoriile enuntate mai sus, nu se va
proceda la acordarea AFN.
g) achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente
spatiului de productie/servicii/comert;
2) INVESTITIILE IN ACTIVE NECORPORALE referitoare la:
brevete de inventie, design industrial, marci de produse si servicii
(francize, etichetare ecologica, licente si software, etc.); realizare site
(maxim 10.000 lei) – pentru prezentarea activitatii solicitantului si a
produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare
domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alt
site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de
eliberare a AFN.
Microintreprinderile SRL-D trebuie sa indeplineasca, conform
criteriilor de evaluare a planului de afaceri (anexa la normele
metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
6/2011
pentru
stimularea
infiintarii
si
dezvoltarii
microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri)
criteriul minim obligatoriu privind ponderea investitiilor (corporale si
necorporale) de minim 40% din totalul cheltuielilor eligibile,
nerespectarea acestuia conducand la respingerea planului de afaceri.
3) ALTE COSTURI DE OPERARE referitoare la:
a. Costuri curente:
o Materii prime, marfuri;
o Materiale consumabile, materiale auxiliare;
b.

Costuri de training si formare personal;

c.

Servicii externe:
Contabilitate;
Consultanta fiscala;
Consultanta juridica;
Consultanta in management;
Consultanta IT;
Consultant PR;
Consultanta pentru intocmirea planului de afaceri, aceasta fiind
singura cheltuiala care se poate realiza inainte de semnarea
contractului de finantare.

o
o
o
o
o
o
o

Cheltuielile cu serviciile de consultanta de orice tip nu pot depasi 4%
din valoarea totala eligibila a proiectului, mai putin consultanta.
Furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul Programului
pot fi numai societati sau organizatii furnizoare de consultanta
autorizate, avand ca activitate autorizata una dintre activitatile incluse
in cod CAEN clasa 70.
d.
Costuri legate de procesul de vanzare;
e.
Costuri administrative;
f.
Alte costuri conexe legate de codul CAEN accesat in
cadrul Programului:
•
racordarea la utilitati: apa, gaz, electricitate, canalizare;
•
infrastructura necesara racordarii la utilitati: drum de acces,
reabilitari, amenajari;
•
asigurarea normelor de protectia muncii, de protectia
mediului.
g.
Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei,
datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru
Intreprinderi Mici si Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) in

cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari
in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul
Programului, pentru solicitantii care asigura contributia proprie din
credit;
Solicitantul va face dovada detinerii in proprietate a terenului pe care
urmeaza sa se realizeze constructia/amenajarea sau a detinerii unui
drept de uzufruct, contract de concesiune ori inchiriere a terenului
respectiv, valabil pe o perioada de minimum 5 ani de la finalizarea
investitiei.
Pentru a fi incluse in investitia eligibila, activele corporale si
necorporale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa ramana in proprietatea microintreprinderii S.R.L.-D. care a
beneficiat de ajutor de minimis cel putin 3 ani incepand cu anul
urmator acordarii de AFN;
b) sa fie considerate active (mijloace fixe) sau obiecte de inventar;
c) sa fie achizitionate in conditii de piata, respectiv sa fie intocmit un
dosar de achizitie conform punctului 4.10 din prezenta procedura;
d) sa fie incluse in categoria activelor proprii ale microintreprinderii
S.R.L.-D., sa ramana in locatia acesteia pentru cel putin 3 ani
incepand cu anul urmator acordarii de AFN si sa fie utilizate pentru
derularea activitatii finantate.
Nu se admit furnizori care au in structura actionariatului
administratori/actionari/asociati/asociati
unici
ai
societatilor
debutante solicitante, rude si afini pana la gradul II inclusiv.
Documente necesare:

Certificat de inmatriculare S.R.L-D
Copie B.I/C.I
Cerere tip de acord de principiu pentru finantare (anexa 6)
Situatiile financiare ale solicitantului, inregistrate la unitatile
teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pe a caror raza isi au
sediul operatorii economici (Art.III din OUG nr. 90/2010 pentru
modificarea si completarea Legii nr.31/1990 privind societatile
comerciale (bilant contabil, contul de profit si pierdere, date
informative, anexe, balanta de verificare), sau declaratia de
inactivitate, la 31 Decembrie 2015, in copie certificata (pentru
societatile infiintate pana la 31.12.2015), sau ultima balanta de
verificare pentru societatile infiintate in anul 2016;
• Certificat constatator si informatii extinse, inclusiv on-line, emis
de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul unde isi are
sediul societatea, in care sa se mentioneze actionarii, reprezentantii
legali ai societatii, punctele de lucru, domeniile de activitate precum
si activitatile autorizate ale societatii, in termen de valabilitate la data
depunerii cererii-tip de acord de principiu pentru finantare;
• Declaratie cu privire ajutoarele de stat si de minimis primite
(anexa nr. 10);
• Declaratie pe propria raspundere ca societatea nu are datorii la
bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul
social, cat si pentru toate punctele de lucru;
• Documentul care sa ateste ca asociatul /administratorul a
urmat/urmeaza un curs de antreprenoriat; (Se accepta cursuri de
antreprenoriat organizate de catre un organism autorizat recunoscut
de educatie antreprenoriala.)
• Documentul care sa ateste ca Asociatul/administratorul SRL-D a
avut calitatea de somer sau absolvent in anul precedent si/sau anul
curent inregistrarii SRL-D la Registrul Comertului (Se vor lua in
considerare doar absolventii de invatamant secundar sau tertiar,
precum si somerii inregistrati la ANOFM);

•
•
•
•

Sursa: http://euromapconsult.ro/
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