INSTITUŢIA PREFECTULUI
JUDEŢUL SUCEAVA

BULETIN
INFORMATIV
AFACERI EUROPENE

NR. 6 DECEMBRIE 2015
inchideri de mine. (…)Bugetul ministerului este
mai mare decat cel de anul trecut. El
inglobeaza si revenirea de la Ministerul

NOUTATI

Energiei a sectorului IMM-urilor. Daca sunt

PENTRU BENEFICIARII DE
FONDURI EUROPENE:

bani mai multi, ar fi bine sa dam bani mai multi
pentru IMM-uri. Exista si trebuie sa lucram

1,7 milioane de lei pentru

foarte mult in domeniul clusterelor. Exista o

microintreprinderi in 2016

strategie de competitivitate. Vrem sa incercam
sa producem pentru Romania. Incepem sa fim

Bugetul

al

Ministerului

foarte buni in IT&C, in centre de servicii, a nu

Comertului si Relatiilor cu

se intelege aici idee de call center. Cred ca am

Mediul de Afaceri a fost aprobat cu un

neglijat in ultimii ani energia verde. Putem sa

amendament care se refera la alocarea unei

facem o sumedenie de lucruri din deseuri„, a

sume de 1,7 milioane lei pentru sustinerea

afirmat Costin Borc, ministrul Economiei.

Economiei,

pe

2016

micro-intreprinderilor

si

a

tinerilor

intreprinzatori.

El a adaugat ca pentru programe a fost
alocata suma de 370 de milioane lei si ca se are

„Avem o suma alocata de la bugetul de

in vedere incurajarea tinerilor intreprinzatori si

stat, pentru 2016, de 554 milioane lei, cu un

a femeilor manager, precum si a IMM-urilor din

total de 632 milioane de lei, diferenta (fiind –

mediul rural.

n.r.) reprezentata de o alocare de la Fondul de
Mediu de 78 de milioane pentru conservari si

„Avem

capitole

bugetate

pentru

programe intr-un total de 370 de milioane,
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dintre care avem un program de stimulare a

tranzactiilor internationale, o suma de 30 de

exporturilor de 45 de milioane, un program

milioane de lei (in scadere cu 17,38%).

national multianual de infiintare si dezvoltare
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de incubatoare tehnologice si de afaceri, de
sapte milioane, un program de sustinerea

Orizont 2020: Orase si comunitati

mestesugurilor si artizanatelor de 890.000, o

inteligente

continuare a programului pentru sprijinirea
dezvoltarii IMM-urilor, de jumatate de milion,

Comisia Europeana a lansat o cerere de

trei milioane pentru targul de IMM-uri,

propuneri de proiecte in cadrul programului

jumatate de milion pentru dezvoltarea culturii

european Orizont 2020, avand ca si tema:

antreprenoriala

Solutii pentru orase si comunitati inteligente

a

femeilor

manager,

17

milioane pentru tinerii antreprenori, 21 de
milioane pentru un program de dezvoltare a
serviciilor de piata tot in domeniul IMM-urilor,
21

milioane

apartinand

pentru

micro-intreprinderi

intreprinzatorilor

tineri,

integrand proiecte pe energie, transport si TIC.
Status: ACTIV
Depunere pana la: 05.04.2016
Buget: 60.000.000 €

un

program national de micro-industrializare, in

Provocarile cheie pentru orasele si

total de 60 de milioane si inca 25 de milioane

comunitatile inteligente sunt de a creste in mod

pentru IMM-uri in mediul rural”, a explicat

semnificativ eficienta energetica globala, pentru

ministrul.

a exploata mai bine resursa locala, atat in ceea
ce priveste aprovizionarea cu energie, precum si
Ministerul

Economiei,

prin masuri apropriate.

Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri
are alocata de la bugetul de stat o suma de peste

Acest lucru va implica

539,3 milioane de lei, pentru anul viitor, aceasta

utilizarea masurilor de

fiind mai mare cu 2,3% decat estimarea pentru

eficienta

2015, potrivit proiectului de buget pe 2016.

optimizate
local,

La capitolul „Subventii”, ministerul are
planificate cheltuieli de 80 de milioane de lei
(+8,81%) pentru programe de conservare sau
inchidere a minelor, iar pentru sustinerea
exportului,

a

mediului

de

afaceri

si

a

utilizarea

surselor

energetica
la

nivelul

regenerabile

de

energie, durabilitatea transportului urban si
reducerea drastica a emisiilor de gaze cu efect
de sera in zonele urbane – in conditii
acceptabile din punct de vedere economic –
asigurand totodata conditii de viata mai bune
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pentru cetateni: facturi mai mici la energie,

– crearea de legaturi mai puternice intre

transport mai rapid, crearea de locuri de munca

orase din statele membre cu diferite

si, in consecinta, un grad mai mare de rezistenta

pozitii geografice si economice prin

la efectele schimbarilor climatice (de exemplu

cooperare activa. Se preconizeaza ca

efectele insulelor de caldura urbane), etc.

propunerile

vor

aduce

si

beneficii

sociale:
Scop:

identificarea,

dezvoltarea

si

– reducerea facturilor la energie pentru toti

implementarea de solutii care pot fi reproduse,

actorii si mai ales pentru cetateni si

echilibrate si integrate in energie, transport si

autoritatile publice;

TIC prin parteneriate intre municipalitati si

– cresterea calitatii vietii prin crearea de

industrii. Propunerile ar trebui sa vizeze

locuri de munca locale (care nu pot fi

urmatoarele aspecte:

delocalizate) in orase;
– cresterea calitatii aerului.

– districte/zone cu consum redus
(aproape de zero) de energie;

Descrierea

– infrastructuri integrate;

actiunilor

de

inovare:

activitati directe menite sa produca planuri,

– mobilitate urbana sustenabila.

configurari sau proiecte pentru produse, procese
sau servicii noi, modificate sau imbunatatite. In

Impactul asteptat:

acest scop, se pot include realizarea de
– implementarea pe scara larga a solutiilor

prototipuri, teste, demonstratii, actiuni-pilot si

inovatoare si integrate reproductibile in

de validare a produselor pe scara larga si

domeniul energiei, transportului si al

reproducere pe piata.

TIC;
a

Pot depune proiecte: orice entitate publica

si

sau privata constituita legal in tarile participante

stimularea utilizarii surselor regenerabile

la program; consortiile pentru proiecte trebuie

de energie si a sistemului energetic

sa

integrat care sa permita participarea

municipalitatilor/oraselor

activa

industriali.

– cresterea

eficientei

comunitatilor

locale

a

energetice
si

oraselor

consumatorilor;

• cresterea eficientei mobilitatii cu emisii
reduse de poluanti si CO2;

includa

autoritati

publice
si

ale

reprezentanti

Fiecare proiect ar trebui sa fie realizat in 2-3
comunitati si/sau orase de referinta.

– reducerea costurilor de energie;
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Aditional, fiecare proiect ar trebui sa co-

la sate, iar o alta linie ar urma sa acorde pana la

includa 2-3 comunitati si/sau orase in care sa

120.000 de lei pentru deschiderea si dezvoltarea

poata fi reproduse solutiile integrate gasite.

de mici fabricute atat la tara cat si la oras.

Propunerile facute in cadrul proiectelor

In total, Guvernul va avea la dispozitie,

trebuie sa fie incluse in planurile urbane

prin bugetul Ministerului Economiei, 159,49

integrate.

milioane de lei pentru 10 programe de
sprijinire a afacerilor mici si mijlocii, din care

Partenerii implicati trebuie sa se angajeze
la

reproducerea

cu

demonstratiilor/solutiilor,

succes

a

ales

in

mai

orasele/comunitatile co-implicate, etc.

trei vor fi programe noi, in anul 2016, conform
bugetului de stat adoptat miercuri de Parlamet.
Alocarea globala este superioara sumei cheltuite
in anul 2015, de 96 de milioane de lei, dar nu

Bugetul cererii: 60.000.000 €; cofinantare

trebuie sa ne bucuram prematur, pentru ca

70% pentru actiunile de inovare. Pot primi

ramane riscul unei rectificari de buget care sa

100% cofinantare organizatiile sau institutiile

taie din banii pentru antreprenori.

non-profit.

Pentru

Data de depunerea a aplicatiilor: 5 aprilie

Guvernul

a

trebuie

fi

insa
sa

operationalizate,

aprobe,

in

2016,

procedurile de derulare a programelor, in care

2016.

vor
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fi

prevazute

toate

detaliile

tehnice,

conditiile si sumele care vor fi acordate. Din
acest motiv sumele mentionate in acest articol
trebuie luate cu titlu provizoriu.

Noi fonduri nerambursabile de la stat
pentru afacerile mici in anul 2016
Antreprenorii
beneficia

de

noi

romani
linii

de

vor

putea

finantare

nerambursabila de la Guvern in anul 2016,
pentru investitii in microintreprinderi si

Programele

Ministerului

Economiei,

destinate microintreprinderilor si IMM-urilor
romanesti, derulate prin Directia Implementare
Programe pentru IMM, sunt urmatoarele:
1. Programul national multianual de
microindustrializare

firme mici si mijlocii. Una dintre noile linii de
ajutoare de la stat ar putea oferi pana la 50.000
de lei pentru infiintarea si dezvoltarea de firme

Acest program nou are alocat un buget
total de 60,89 milioane de lei in anul 2016.
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In acest program intreprinderile mici si
mijlocii (IMM) ar urma sa primeasca ajutoare
financiare nerambursabile de la stat de pana la
120.000 de lei, reprezentand 90% din valoarea

2. Programul national multianual pentru
infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici
si mijlocii in mediul rural

investitiei pe care vor trebui sa le faca.
Aceasta inseamna ca pentru a accesa un
ajutor nerambursabil maxim, de 120.000 de lei,
o firma trebuie sa vina cu partea ei de

Acest nou program are alocat un buget
total de 25,9 milioane de lei in anul 2016.
In

program

pot

intra

cofinantare de circa 13.000 de lei, reprezentand

microintreprinderile,

restul de 10% din investitia obligatorie.

fizice autorizate (PFA) etc inregistrate la

Prin Program ar urma sa se
finanteaze cheltuielile de formare profesionala a
angajatilor noi (cursuri sau formare la locul de
munca) si de implementare a unor planurilor de

IMM-urile,

persoanele

Registrul Comertului de cel mult un an la data
cererii ajutorului. O alta conditie importanta
este ca societatea sa aiba sediul in mediul rural
si tot la sate sa-si desfasoare activitatea.

investitii depuse de firme. Investititiile pot

Prin program, antreprenorii de la sate pot

consta, de exemplu, in achititionarea de utilaje,

sa primeasca un ajutor de la stat de pana la

autoutilitare, echipament IT ori realizarea unui

50.000 de lei, reprezentand 90% din investitia

site de prezentare a firmei.

pe care trebuie sa o faca acestia, conform unuim

Fabricile pot activa in mai multe
sectoare, de la industrie alimentara, confectii,

proiect

intermediar

de

procedura

pentru

program. La aceasta suma, beneficiarul ar trebui
sa vina si el cu circa 5.555 de lei, reprezentand

pana la fabricarea masinilor.

10% din investitia obligatorie.
IMM-urile

sunt

definite

de

legea

346/2004 astfel: sunt firme cu numar mediu
anual de salariati mai mic de 250 si care
realizeaza o cifra de afaceri anuala echivalenta
cu pana la 8 milioane de euro sau au un rezultat
anual al bilantului contabil care nu depaseste

Banii de la stat vor putea fi investiti in
echipamente IT, birotica, utilaje, autoutilitare,
crearea unui site de prezentare, servicii de
promovare,

cursuri

de

antreprenoriat,

consultanta etc.

echivalentul in lei a 5 milioane euro.
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3. Programul pentru organizarea Targului

instalatii de masura si control, autoutilitare,

IMM-urilor

echipamente IT, mobilier, spatii de lucru si de
productie.

Acesta este cel de-al treilea program nou,
avand prevazut pentru 2016 un buget total de 3

5. Programul Comert

milioane de lei.
Programul de dezvoltare a activitatilor de
Prin program se va organiza targul
bianual

(primavara

si

toamna)

comercializare a produselor si serviciilor de

pentru

piata va avea in anul 2016 un buget de 21,049

promovarea produselor autentice romanesti, la

milioane de lei, in scadere fata de cei 29,2

care statul vrea sa aduca 500 de IMM-uri.

milioane de lei din anul 2015.
In anul 2015, IMM-urile beneficiare au

4. Programul START
primit
Programul pentru dezvoltarea abilitatilor
antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea
accesului acestora la finantare START va avea
la dispozitie in 2016 un buget total de 17
milioane de lei, in scadere cu 3 milioane de lei

un

ajutor

nerambursabil

de

maximum135.000 de lei fiecare, reprezentand
cel mult 90% din valoarea totala a cheltuielilor
eligibile efectuate (fara TVA). Restul de 10%
reprezinta

contributia

beneficiarului

la

investitie.

fata de anul precedent.
Obiectivul principal al schemei de
In programul din 2015, IMM-urile au
putut lua un ajutor de stat de maximum 90%din
valoarea

cheltuielilor

eligibile

aferente

proiectului, dar nu mai mult de 120.000 lei/
beneficiar. Restul de 10% din investitie a intrat
in sarcina firmei, din surse proprii.

minimis il constituie sprijinirea operatorilor
economici, societati si societati cooperative,
prin facilitarea accesului la finantare, in scopul
imbunatatirii

performantelor

economice

si

tehnice ale operatorilor economici, urmarind
adaptarea la cerintele determinate de statutul

O conditie esentiala este ca aceste firme

Romaniei ca stat membru al Uniunii Europene,

sa fie startup-uri, adica sa aiba cel mult 2 ani

prin cresterea nivelului de competitivitate,

vechime (de la inregistrarea la Registrul

crearea si mentinerea locurilor de munca,

Comertului).

sporirea protectiei consumatorilor si securitatii
alimentare.

Firmele isi pot cumpara din banii de la
stat

echipamente

tehnologice,

aparate

si
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In aceasta schema, IMM-urile trebuie sa

Aceasta inseamna ca, pentru a primi

aiba vechime de cel putin 2 ani (de la infiintare)

10.000 de euro, un antreprenor debutant trebuie

atunci cand aplica.

sa investeasca si el inca 10.000 de euro de la el.
Mai mult, de la bun inceput antreprenorul

O alta conditie valabila in 2015 a fost ca
IMM-urile sa aiba o cifra de afaceri anuala neta
de pana la 50 milioane de euro, echivalent in
lei, sau sa detina active totale care nu depaseau
echivalentul in lei a 43 milioane de euro, la

trebuie sa aiba in total, de fapt, pana la 20.000
de euro disponibili, pentru ca ajutorul de 10.000
de euro este oferit de stat prin decontarea
ulterioara a cheltuielilor efectuate (in mod
eligibil) de antreprenor.

finele anului fiscal anterior (prin active totale se
intelege active imobilizate plus active circulante
plus cheltuieli in avans).

Acesta este si motivul pentru care pana
acum Programul SRL-D a fost criticat de
potentialii

6. Programul SRL-D

microintreprinderilor

fiind

cunoscuta

dificultatea pe care o intampina un antreprenor

Programul pentru stimularea infiintarii si
dezvoltarii

beneficiari,

apartinand

intreprinzatorilor tineri (SRL-debutant) va avea
in anul 2016 o alocare totala de 22,7 milioane
de lei (alocarea a beneficiat de o supliemntare
cu 1,7 milioane de lei promovata printr-un
amendament depus de un deputat liberal,
Andreea Paul).

debutant in a-si asigura o finantare de pana la
20.000 de euro.
Un alt aspect criticat a fost si definitia
antreprenorului debutant, care impunea ca
beneficiarul sa nu fi avut pana atunci nicio
activitate

antreprenoriala,

nici

macar

ca

persoana fizica autorizata, si sa nu fi avut
vreodata nici macar o actiune intr-o alta

Prin program, statul vrea sa stimuleze

companie. procedura ii exludea astfel pana si pe

infiintarea de noi microintreprinderi si sa

„actionarii”

dezvolte

privatizare in masa din anii ’90) sau pe cei care

aptitudinile

antreprenoriale

ale

tinerilor in scopul implicarii acestora in
structuri economice private.
In

aceasta

schema,

cuponiadelor

(programele

de

au tranzactionat actiuni pe bursa .
In anul 2015, partea buna a fost totusi ca

antreprenorii

debutanti pot primi maximum 10.000 de euro,

s-a eliminat limita de vartsa de 35 de ani de
pana atunci.

ca ajutor financiar nerambursabil, reprezentand
50% din investitia pe care trebuie sa o faca.
7

In cadrul programului SRL-D 2016,

Administratorului Incubatorului de Afaceri in

Ministerul Economiei vrea sa ajute 1.100 de

valoare de maximum 190.000 lei / ciclu de

intreprinderi infiintate de debutanti.

incubare, si in plus, 9.000 lei/an, pentru
organizarea de evenimente.

7. Programul Femeia Manager
Prin program, autoritatile publice locale
Va avea in anul 2016 un buget total de
500.000 de lei, la jumatate fata de cat a avut in
anul 2015.

partenere pun la dispozitia incubatoarelor de
afaceri spatii cu titlu gratuit si facilitatile
necesare pentru a asigura functionalitatea

Programul

Dezvoltarera

culturii

antreprenoriale in randul femeilor manager din

acestora in beneficiul IMM-urilor selectate sa
functioneze acolo.

sectorul IMM ofera femeilor antreprenor un

9. Programul national multianual pentru

ajutor financiar de maximum 50.000 de lei,

sustinerea mestesugurilor si artizanatului

reprezentand 90% din investitii. Femeile trebuie
sa vina cu restul de 10%.

Are alocat in anul 2016 un buget de
890.000 de lei.

In program se pot inscrie, in baza unor
planuri de afaceri, IMM-uri detinute de femei
sau care au printre asociati si femei.

Prin program, mestesugarii si artizanii
vor putea participa gratuit la targuri de profil
din Romania. Vor fi suportate cheltuielile de

8. Programul national multianual de infiintare
si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de
afaceri

acestora (daca este cazul), cheltuielile de cazare
a

Are alocat in anul 2016 un buget de

beneficiarilor

pe

perioada

desfasurarii

evenimentului, etc. doar pentru participarea la
Targ.

7,057 milioane de lei.
Obiectivul

transport pentru beneficiari si pentru produsele

general

il

constituie

10. Programul UNCTAD/EMPRETEC –

dezvoltarea sectorului IMM, prin infiintarea

Romania pentru sprijinirea dezvoltarii

unor noi incubatoare de afaceri in apropierea

intreprinderilor mici si mijlocii

unei

intreprinderi

mari,

precum

si

prin

dezvoltarea incubatoarelor de afaceri deja

Acest program are alocat un buget total
de 504.000 lei in anul 2016.

existente. In 2015, prin Program s-au acordat
fonduri

pentru

plata

serviciilor
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Prin Program se finanteaza workshopurile UNCTAD (Conferinta Natiunilor Unite

de cheltuieli si in aplicatiile de plata transmise
Comisiei Europene.

pentru Comert si Dezvoltare) EMPRETEC
Romania

pentru

sprijinirea

dezvoltarii

intreprinderilor mici si mijlocii in domenii de
interes

pentru

antreprenoriale,

dezvoltarea
in

capacitatilor

scopul

dobandirii

cunostintelor teoretice si cu aplicabilitate
practica, necesare inceperii si dezvoltarii unei

Pentru restul de contracte de finantare
aferente axei prioritare mentionate pentru care,
pana la data intrarii in vigoare a hotararii de
guvern, nu au fost incluse cheltuieli in
aplicatiile de plata transmise la Comisia
Europeana, Autoritatea de management a POS
„Cresterea Competitivitatii Economice” are

afaceri.

obligatia de a efectua verificari suplimentare cu
Sursa: Finanţare.ro

utilizarea

unor

proceduri

de

control

imbunatatite conform solicitarilor Comisiei.
Neaplicarea

corectiilor

solicitate

de

Guvernul a aprobat corectiile financiare

Comisia

solicitate de Comisia Europeana privind

masurilor de decertificare definitiva si de

POSCCE

deducere procentuala definitiva, ar fi implicat

Europeana,

respectiv,

neaplicarea

suspendarea Axei prioritare 1 din cadrul POS
„Cresterea Competitivitatii Economice”, cu
consecinte negative asupra bugetului national,
din cauza intreruperii platilor de la Comisia
Europeana.
Guvernul a aprobat aplicarea corectiei
financiare de 2% solicitata de Comisia
Europeana la nivelul Axei Prioritare 1 a
Programului Operational Sectorial „Cresterea
Competitivitatii
Corectia

este

Economice”
pentru

(POS

cheltuielile

CCE).
efective

aferente contractelor de finantare incheiate cu
beneficiari intreprinderi mici si mijlocii pentru
care au fost deja incluse cheltuieli in declaratiile

La recomandarea Comisiei Europene,
Autoritatea de Management POS CCE a
elaborat si dus la indeplinire un plan de masuri
prin care a reverificat statutul juridic al
beneficiarilor intreprinderi mici si mijlocii
pentru circa 1.780 contracte de finantare ale
caror cheltuieli efectuate au fost incluse in
aplicatiile

de

plata

transmise

Comisiei

Europene pana la data de 30 noiembrie 2015.
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Urmare a verificarii de catre
Autoritatea de Audit, dar si de catre auditorii
Agentia

Comisiei Europene, a modului in care au fost

pentru

Finantarea

implementate actiunile prevazute in programul

Investitiilor Rurale (AFIR) va efectua, in

de masuri si in care au fost efectuate

urmatoarea perioada, ultimele plati aferente

reverificarile, a rezultat pentru esantionul

Programului National pentru Dezvoltare

verificat o eroare de 3,87% care depaseste

Rurala 2007 – 2013, conducerea AFIR

pragul de materialitate de 2%. In aceste conditii,

stabilind un plan cu actiuni concrete pentru

Comisia Europeana a propus aplicarea unei

cresterea absorbtiei si reducerea dezangajarilor.

corectii financiare de 2% la nivelul axei
prioritare 1, care va permite ca suma astfel
disponibilizata sa poata fi reutilizata in cadrul
POS CCE pentru finantarea altor proiecte decat
cele pentru care se aplica deja corectia
respectiva.

„In aceasta perioada ne vom concentra
pe

suplimentarea

numarului

de

proiecte

contractate in cadrul Masurilor 322 si 125.
Este vorba de proiectele ce au fost reevaluate si
de la care se asteapta decontarea primei cereri
de plata sau a avansului pana la finalul acestei

Sursa:Finanţare.ro

luni. Totodata, se va lucra la foc continuu
pentru a incarca in sistem un numar cat mai

Se fac ultimele plati aferente
PNDR 2007 – 2013

mare de cereri de plata„, spune Andras Szakal,
directorul general al AFIR.
El a precizat ca vor fi analizate punctual
contractele de finantare incheiate prin PNDR
2013 aferente masurilor de investitii care fac
obiectul tranzitiei pentru finantare prin actualul
Program.
Pana la sfarsitul acestui an, expertii din
cadrul AFIR vor analiza toate cererile de plata
depuse

de

catre

beneficiarii

Programului

National pentru Dezvoltare Rurala 2007 —
2013 (PNDR 2013) in vederea aprobarii,
efectuarii platii acestora pana in decembrie
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2015

si

transmiterii

pentru

decontarea

cheltuielilor catre Comisia Europeana.

judetele Suceava, Tulcea, Botosani, Satu
Mare,

Maramures

oblasturile
De la demararea PNDR in anul

din

Odessa,

si

Romania

Ivano-Frankivsk,

Zakarpatska, Cernauti din Ucraina.

2008, AFIR a primit si verificat peste 150.000
de cereri de finantare, in valoare de peste 18,5

Obiectivul general al Programului este de a

miliarde de euro, dintr-un total disponibil din

spori dezvoltarea economica si de a imbunatati

fonduri europene de 5,9 miliarde de euro,

calitatea vietii oamenilor din aria programului,

numai pentru finantarea proiectelor de investitii.

prin investitii comune in educatie, dezvoltare
economica, cultura, infrastructura si sanatate,

Sursa: AFIR

Programul Operational Comun Romania-

asigurand in acelasi timp siguranta si securitatea
cetatenilor din cele doua tari.

Ucraina ENI 2014-2020 a fost adoptat de
Sursa: MDRAP

Comisia Europeana
Programul

Operational

Comun

Romania-Ucraina ENI 2014-2020, pentru care
Ministerul

Dezvoltarii

Regionale

si

Administratiei Publice (MDRP) are rolul de

Obiectiv 2016 la Ministerul Fondurilor
Europene: Crearea unui sistem de
management al programelor operationale
finantate din fonduri europene

Autoritate de Management, a fost adoptat de
Comisia Europeana.
Crearea unui sistem de management al
programelor
fonduri

finantate

din

beneficiari

este

operationale

europene

pentru

viziunea Ministerului Fondurilor Europene
(MFE) pentru perioada urmatoare, a declarat,
ministrul de resort, Aura Raducu.
Programul are un buget total de 66 milioane de

„Ne-am gandit la o viziune de utilizare a

euro (din care 60 milioane euro provin de la

programelor si fondurilor europene, respectiv

UE prin Instrumentul European de Vecinatate

crearea

ENI, iar 6 milioane euro reprezinta cofinantarea

programelor operationale finantate din fonduri

asigurata de statele participante in program) si

europene

se adreseaza cooperarii transfrontaliere intre

beneficiarilor in asa fel incat sa obtinem un

unui

clar,

sistem

de

management

transparent

si

al

accesibil
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impact real asupra dezvoltarii Romaniei. Imi

Programul Operational Sectorial Mediu — 63,2

doresc ca acest sistem sa tina cont de lectiile

milioane euro.

invatate si greutatile pe care le-am avut pana
Procentul cel mai mare al absorbtiei era,

acum astfel incat noul sistem sa fie mai flexibil,
mai aproape de beneficiar„, a spus Raducu.

la 7 decembrie, la Programul Operational
Dezvoltarea Capacitatii Administrative — 88%,

Printre

obiectivele

sale

numara

ceea ce inseamna declaratii de cheltuieli in

indeplinirea conditionalitatilor ex-ante pentru

valoare de peste 183,7 milioane euro. Pozitia a

atragerea fondurilor in perioada 2014-2020,

doua este ocupata de Programul Operational

transparenta

totala

Asistenta Tehnica — 73% (123,8 milioane

programelor

si

a

se

implementarii
europene,

euro), iar urmatoarele locuri de Programul

sprijinirea beneficiarilor de proiecte finantate

Operational Regional — 64% (2,5 miliarde

prin fonduri europene si inchiderea programelor

euro),

operationale 2007-2013.

Cresterea Competitivitatii Economice — 64%

proiectelor

Programul

Operational

Sectorial

(1,63 miliarde euro), Programul Operational
Activitatea desfasurata pana in prezent

Sectorial Transport — 61% (2,62 miliarde

Potrivit datelor publicate pe site-

euro), Programul Operational Sectorial Mediu

ul MFE, valoarea declaratiilor de cheltuieli

— 58% (2,5 miliarde euro) si Programul

transmise la Comisia Europeana era de 11,3

Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor

miliarde euro, in data de 7 decembrie,

Umane — 49% (1,71 miliarde euro).

insemnand o absorbtie a fondurilor europene de
60%, in timp ce rambursarile totalizau 10,9
miliarde euro, respectiv 57%, pe cadrul
financiar 2007-2013.
Riscul de dezangajare la finele lunii
decembrie este de 1,06 miliarde euro, din care
cea mai mare parte pe Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane —
596,5 milioane euro, Programul Operational
Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

Termenul

final

de

eligibilitate

a

cheltuielilor efectuate de beneficiari este 31
decembrie 2015, iar transmiterea la Comisia
Europeana si la Autoritatea de audit a ultimei
aplicatii de plata intermediara trebuie facuta
pana la 30 iunie 2016.
Ministrul

Fondurilor

Europene,

Aura Raducu, declara in 10 decembrie ca
absorbtia ar putea ajunge la 70% pe cadrul
financiar 2007-2013.

— 250,1 milioane euro, Programul Operational
Sectorial Transport — 151,4 milioane euro si

Sursa: MFE
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La elaborarea acestor clarificari, AFIR a

Ce fel de masini agricole pot fi
achizitionate cu fonduri europene

beneficiat de sprijinul Asociatiei Producatorilor
si Importatorilor de Masini Agricole din
România (APIMAR). De asemenea, s-au avut
in vedere mai multe considerente precum:
media la nivelul Uniunii Europene care este de
3,26 cai putere (CP)/ hectar, la stabilirea
parametrilor s-a considerat operatia de arat in
sol mediu cu panta sub 6% si ca perioada

Finantarea

optima de efectuare a lucrarilor s-a micsorat din

Investitiilor Rurale (AFIR) le recomanda

cauza schimbarilor climatice, precum si faptul

fermierilor sa achizitioneze masinile agricole

ca solurile grele se intind pe o suprafata mare a

care sunt dimensionate corect pentru suprafata

tarii noastre.

Agentia

pentru

de teren pe care o lucreaza si care servesc cel
mai bine tipului de exploatatie agricola pe care
o detin. Este vorba despre masinile agricole ce
pot fi cumparate cu fonduri europene acordate
prin Programul National de Dezvoltare
Rurala (PNDR).
„AFIR

recomanda

Conform

calculelor

prezentate

de

AFFIR, un beneficiar care are in administrare o
suprafata de 15 hectare va putea achizitiona prin
fonduri PNDR un tractor care are o capacitate
de cel mult 60 CP (Coeficient 4 X 15 ha), cu
conditia sa nu mai aiba in dotare un alt tractor.

beneficiarilor

sa

achizitioneze acele masini agricole (tractoare,

Pentru suprafete de 10 – 11 ha se accepta un
tractor de 45 CP.

combine etc) care sunt dimensionate corect
pentru suprafata fermei pe care o lucreaza si
care servesc cel mai bine tipului de exploatatie
agricola detinut de acestia. Astfel, se poate
evita achizitionarea de utilaje cu o putere mai
mare decât cea necesara, ale caror costuri sunt
mai ridicate si a caror amortizare dureaza un
timp mai indelungat”, a mentionat directorul
general al institutiei, Andras Szakal.

Totodata, un beneficiar care are
in administrare o suprafata de 50 ha va putea
achizitiona prin fonduri PNDR un tractor cu o
putere de maxim 125 CP, sau doua tractoare de
puteri mai mici, dar a caror putere insumata nu
depaseste 175 CP (se ia in calcul inclusiv
puterea

celor

pe

care

le

detine

deja).

Achizitionarea mai multor tractoare trebuie
justificata in Memoriul justificativ sau in
Studiul

de

fezabilitate

care

se

ataseaza
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Dosarului Cererii de Finantare care se depune
pentru solicitarea de fonduri europene.
Sursa: AFIR
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