
 

 

 

 

 
 

Newsletter – Ianuarie 2015 
 

“Femei in afaceri – Succesul vostru” – cresteti afacerea Dvs oferind sanse egale de decizie femeilor   
”Femei în Afaceri” demarează proiectul european “SHE DECIDES, YOU SUCCEED”, cu scopul de a 
determina companiile din sectorul privat să ofere șanse egale femeilor de a ajunge în poziții decizionale. 
  
 
Aproximativ 17.000 de întreprinzători debutanți sunt activi la nivel național 
Numărul societăților înființate de întreprinzătorii debutanți (SRL-D) a ajuns la 17.000, la nivel național, la 1 
ianuarie 2015, înregistrând o creștere de 6.000 de companii raportat la anul anterior. 
 
 
Fonduri nerambursabile prin programul Erasmus+ în 2015 
Erasmus+ a fost gândit că și instrument de sprijinire a țărilor participante la program în scopul utilizării în mod 
eficient a talentului uman și a capitalului social al Europei. Se pune astfel accentul pe corelarea sprijinului 
acordat învățării formale, non-formale și informale în domeniile educației, formării și tineretului. 
 
Evoluția IMM-urilor în semestrul ÎI din 2014 și estimări pentru semestrul I din 2015 - UEAPME 
Chestionar privind evoluția IMM-urilor în semestrul ÎI din 2014 și estimări pentru semestrul I din 2015 
 
Masuri fiscal-bugetare in sprijinul mediului de afaceri 
Una dintre principalele masuri aduse sistemului de poprire a conturilor, se refera la emiterea scrisorilor de 
somatie pentru achitarea debitelor restante ale agentilor economici. S-a obtinut ceea ce mediul de afaceri 
cerea de foarte mult timp: notificare in prealabil; 30 de zile inaintea blocarii contului; 
 
Procedura de accesare a dosarului fiscal 
In vederea reducerii contactului direct dintre contribuabili si functionarii publici din cadrul organului fiscal si 
simplificarii accesului la o informatie rapida si exacta, informatiile cuprinse in evidenta creantelor fiscale, care 
fac parte din dosarul fiscal al contribuabilului, s-au publicat pe pagina de internet a ANAF, asigurandu-se 
astfel transparenta datelor cuprinse in fisa pe platitor. 
 
 
Prevederi privind certificarea declaratiilor fiscale anuale 
Codul de procedura fiscala nu prevede posibilitatea respingerii declaratiei fiscale anuale in situatia in care 
aceasta nu a fost certificata de catre un consultant fiscal si, de asemenea, nu prevede nici sanctiuni 
contraventionale in caz de nerespectare a acestei obligatii.   
 
Catre un Fond Social European mai eficace si mai eficient 
Titlul reprezinta denumirea conferintei de lansare a Fondului Social European (FSE) pentru perioada 2014-
2020 derulata la Bruxelles. La lansare au luat parte 296 de stakeholderi principali ai FSE de la nivelul UE, al 
tarilor membre si a altor tari europene invitate. 
 
Obligatiile fiscale ale platitorilor de venituri cu regim de retinere la sursa 
Platitorii de venit, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, au 
indatorirea de a calcula, retine si vira impozit prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate, pentru 
veniturile platite reprezentand: drepturi de proprietate intelectuala; activitati desfasurate in baza… 
 
 
POSDRU: Lista cererilor de finanțare respinse în Faza A pentru CPP 181, DMI 2.2 
AM POSDRU a publicat lista cererilor de finanțare care au fost respinse în Faza A, pentru Cererea de 
propuneri de proiecte nr. 181 "Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii�" (DMI 2.2). 
  
 
AM POSDRU a publicat noi ghiduri spre consultare 
Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management a POS DRU, lansează în consultare publică 
documentele necesare pentru lansarea a trei apeluri, care vor sprijini și românii din diaspora. 
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Ministerul Fondurilor Europene: nu este oportună participarea la "Inițiativa pentru IMM-uri" a UE 
Măsură propusă a reprezentat o nouă inițiativa comună de finanțare pentru IMM-uri care combină alocările 
naționale în cadrul fondurilor europene structurale și investiții (FEȘI) cu resursele bugetare ale UE gestionate 
la nivel central în cadrul programelor Orizont 2020 și COSME și cu resursele proprii ale FEI și BEI. 
  
 
Beneficiarii schemei de minimis (HG 274/2013) nu pot semna încă acorduri de finanțare pentrul 2015 
Conform DIMMMAT, Anexa nr. 3 la Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015 nu prevede sume 
alocate schemei de minimis pentru investiții realizate de întreprinderile mici și mijlocii aprobată prin HG 
274/2013 cu completările și modificările ulterioare. 
  
 
Cum se vor acorda fondurile europene pentru agricultură în 2015 
Oficialii Ministerului Agriculturii susțin că începând de lună viitoare se vor lansa primele măsuri și vor fi 
acceptate proiecte în cadrul noului Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020. 
  
OIR POSDRU Centru: Modalitatea de depunere a cererilor de rambursare pentru beneficiarii 
proiectelor finanțate prin CPP 168 și 173 
OIR POSDRU Centru a transmis o adresă în atenția beneficiarilor de proiecte finanțate prin CPP 168 și 173 
cu privire la modalitatea de depunere a cererilor de rambursare.  
  
 
POSDRU: Ordin privind realizarea unor modificări contractuale aferente rambursării cheltuielilor 
MFE - AM POSDRU a publicat spre consultare schița Ordinului privind aprobarea modificărilor contractuale 
aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor care se afla în implementare 2007-2013.  
  
PNDR 2014-2020: o nouă secțiune creată pentru beneficiarii de fonduri europene pentru agricultură 
Fondurile europene destinate agriculturii prin PNDR 2007-2013 au atins o rată de absorbție de 80,70%, lucru 
ce arata un interes crescut față de aceste instrumente de finanțare.  
  
 
POR: Instrucțiune cu caracter excepțional adresată doar proiectelor finanțate prin DMI 3.4 
AM POR a emis Instrucțiunea nr. 125/16.01.2015 privind modificarea prevederilor Manualului de proceduri 
MIII/AMO5, Ediția 2, Revizuirea 10.  
  
 
POSCCE: Instrucțiune privind modificarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr.1120 
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 
(AM POSCCE) a publicat Instrucțiunea privind modificarea Ordinului nr. 1120/2013 pentru achizițiile 
beneficiarilor privați și privind aprobarea instrucțiunii de aplicare a acestuia. 
 
Proiecte pentru sprijinirea formarii de locuri de munca    
S-a anunțat deschiderea unei noi sesiuni de depunere de proiecte în baza HG 332/2014 privind instituirea 
unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care creaza locuri de muncă. Depunatorii de 
Proiect trebuie să facă parte din categoria IMM-urilor sau întreprinderilor mari. 
 
 
POSDRU: Tutorial privind completarea câmpurilor din secțiunea "Parteneri" din ActionWeb 
Pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari în procesul de încărcare și transmitere a cererilor de finanțare 
în sistemul ActionWeb, respectiv cu privire la modalitatea corectă de completarea a câmpurilor din Tab-ul 
"Parteneri", AMPOSDRU a publicat un tutorial pentru completarea acestui Tab. 
  
 
10 idei de afaceri agricole 
Pentru românii care locuiesc la țară și dețin suprafețe mici de teren, o mică afacere care să le completeze 
veniturile poate porni cu doar câteva sute de euro. 
  
 
Prelungirea perioadei de cheltuire a fondurilor europene pentru agricultura până în iunie 2016 
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Daniel Constantin, a declarat că e foarte posibil ca perioada de 
cheltuire a fondurilor europene pentru agricultură, din exercițiul 2007-2013, să fie prelungită cu încă 6 luni. 
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