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Antreprenori: Pentru 2015 dorim menținerea cotei unice și a CAS și regândirea programelor naționale. 
Acestea sunt dorințele antreprenorilor pentru anul următor, care propun Guvernului să ia măsuri pentru 
încurajarea mediului de afaceri și a inițiativelor antreprenoriale.  
 
 
Hotararile executorii din Romania pot fi executate in toate tarile UE 
Orice hotărâre ce poate fi executată în România va putea fi executată în orice stat membru, iar orice 
complicaţie cu procedurile de executare specifice fiecărei jurisdicţii în parte au fost eliminate, se arată în noua 
normă europeană intrată în vigoare la data de 10 ianuarie 2015. 
 
 
Servicii digitale, noi reguli de TVA din 2015 – Afacerea ta este pregatita ? 
Incepand cu 2015, serviciile digitale furnizate catre consumatorul final vor fi taxate in tara in care 
consumatorul este stabilit (Statul Membru de Consum). Noile reguli te afecteaza daca furnizezi cel putin unul 
din umatoarele tipuri de servicii: telecomunicatii, radiodifuziune si televiziune, servicii furnizate pe cale 
electronica, catre consumatori finali (persoane fizice sau institutii publice etc.). 
 
 
Proiectul România Start-up - au fost depuse 164 de proiecte, acestea depășind cu mult bugetul alocat 
La proiectul România Start-up au fost depuse 164 de proiecte, acestea depășind cu mult bugetul programului. 
  
Pentru 2015 mai sunt propuse și alte șapte noi programe de sprijinire a IMM-urilor.  
Florin Jianu, ministrul pentru IMM-uri, a declarat că în 2015 e posibil să avem un buget triplu pentru sprijinirea 
IMM-urilor.  
  
O nouă oportunitate de finanțare: POC-A1-A1.1.1-2014 “Clustere de inovare”. 
Ministerul Fondurilor Europene a publicat spre consultare Ghidul solicitantului pentru Programul Operațional 
Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară PI 1 “Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul 
competitivității economice” 
 
 
CE critică proiectul PNDR 2014-2020! 
Guvernul a transmis Comisiei Europene forma finală a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, 
dar este încă departe de a bifa un eventual succes în acest sens. Comisia Europeană cere Guvernului de la 
București să revizuiască proiectul în baza căruia vom primi fondurile europene pentru agricultură. 
  
 
UE a aprobat 27 de programe destinate promovării produselor agricole  
27 de programe destinate promovării produselor agricole în Uniunea Europeană și în țări terțe, cu o durată de 
trei ani, au fost aprobate de Comisia Europeană.  
  
 
POSCCE: Corrigendum la Ghidul Solicitantului – Sprijin pentru investiții în întreprinderi 
Autoritatea de Management pentru POSCCE a publicat Corrigendum-ul nr.1 la Ghidul Solicitantului – Sprijin 
financiar acordat pentru investiții în întreprinderi. 
  
 
AFIR va analiza toate proiectele contractate care nu au șanse de finalizare cu succes  
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale va analiza în această perioadă toate proiectele care au încheiat 
contracte de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) și care nu au posibilitatea reală 
de a finaliza în timp util investiția pentru care au fost alocate fondurile europene. 
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Comisarul european Corina Crețu a lansat "Acordul de parteneriat" care permite României să 
acceseze 33 de miliarde de euro până în 2020 
S-a lansat  "Acordul de parteneriat" cu România pentru perioada 2014 – 2020, prin intermediul căruia 
România poate accesa 33 de miliarde de euro. 
  
 
AFIR simplifică procedura de achiziție pentru beneficiarii privați ai PNDR 
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat pe site-ul oficial, www.afir.madr.ro, Baza de Date cu 
Prețuri de Referință pentru mașini, utilaje și echipamente specializate, care pot fi achiziționate de către 
beneficiarii privaţi prin măsurile de investiții aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală.  
  
 
Ministrul Agriculturii: Prin PNDR 2014-2020 vom finanța prioritar proiectele pe agricultura ecologică 
MADR și-a propus ca prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, să susțină și mai 
mult producătorii ecologici. 
  
Noi ghiduri au fost publicate spre consultare pe Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 
Autoritatea de Management pentru POSCCE anunța publicarea pentru consultare publică a următoarelor 
Ghiduri ale solicitanților, în cadrul Programului Operațional Competitivitate (2014-2020) – Axa prioritară 1 – 
Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării 
afacerilor. 
  
 
AM POSCCE a introdus o restricție care îi limitează pe cei care vor să depună proiecte în cadrul 
Operațiunii destinată investițiilor 
Autoritatea de Management a POSCCE a schimbat regulile, chiar în timpul procesului de depunere a 
proiectelor pe Operațiunea 111, prin care se dorește finanțarea investițiilor productive.  
  
 
Publicat spre consultare Ghidul solicitantului privind schema de ajutor de stat H.G. nr.807/2014  
Ministerul Finanțelor Publice a publicat, spre consultare, Ghidul solicitantului în baza H.G. nr.807/2014 pentru 
instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în 
economie. 
  
 
Comunicat de presă - D.I.M.M.M.A.T.   
La inițiativa Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism, Guvernul a decis 
prelungirea termenului de la care există obligația de elaborare a analizei de risc la securitate fizică până la 
data de 1 ianuarie 2016. 
 
 
CE a lansat planul de investiții pentru relansarea creșterii economice în Europa. Printre măsuri: 
instituirea EFSI - un fond european pentru investiții strategice  
Comisia Europeană a anunțat astăzi planul de investiții în valoare de 315 miliarde de euro pentru relansarea 
creșterii economice în Europa și pentru readucerea mai multor oameni în câmpul muncii. 
  
Fondurile europene utilizate pentru a susține monitorizarea prețurilor bunurilor de consum. 
Guvernul a aprobat un memorandum privind crearea unui sistem de monitorizare a prețurilor bunurilor de 
consum, care va fi implementat anul viitor, a declarat președintele Consiliului Concurenței. 
  
 
POSDRU: Instrucțiune privind implementarea proiectelor pe DMI 6.1. – economie socială, publicată 
spre consultare! 
AM POSDRU a publicat spre consultare, Instrucțiunea privind implementarea contractelor de finanțare 
aferente DMI 6.1. “Dezvoltarea economiei sociale”. 
  
 
POSDRU: Au fost publicate spre consultare documente de lucru în sprijinul beneficiarilor. 
AM POSDRU își propune îmbunătățirea unor documente de lucru cu sprijinul beneficiarilor/potențialilor 
beneficiari. 
  
 
 
 
 

 
Contact: ARIES Filiala Oltenia, Str Stefan cel Mare nr 12, Craiova, cod 200130, Tel/fax: 0251 412775; 0251 418882; 
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