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Gala Europeana de Excelenta - Excellence-Awards 
Gala Europeana de Excelenta este un eveniment care premiaza anual cele mai bune proiecte de PR si 
comunicare la nivel european. Gala este organizata de Helios Media, Bruxelles si se va desfasura in 2 etape: 
pana la data de 1 octombrie 2014 vor fi transmise proiectele ce vor fi jurizate de 36 de specialisti, urmand ca 
in data de 4 decembrie 2014 sa se organizeze gala de premiere unde vor participa organizatorii campaniilor 
castigatoare. Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc la Maison de la Mutualitè, in Paris. 
 
 
Proiecte de succes 
• Antreprenoriat şi egalitate de şanse. Model inter-regional de şcoală antreprenorială pentru femei 
     Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi manageriale ale femeilor din judeţele situate de-a lungul 

graniţei de Vest a României, în vederea îmbunătăţirii performanţei şi formării profesionale actuale a 
acestora, pentru a dezvolta spiritul antreprenorial şi pentru a genera un număr crescut de afaceri, atât în 
mediul rural cât şi urban 

• Femei pentru femei - Program de calificare si acreditare a femeilor in ocupatia de baby-sitter 
Obiectivul proiectului este de a pune bazele unui sistem public standardizat in domeniul ingrijirii si 
educarii copiilor pe timpul zilei, permitandu-le astfel femeilor-mame participarea pe piata muncii sau 
continuarea studiilor. 

• Femei 2010 
Obiectivul proiectului este promovarea şi creşterea  ratei de ocupare a femeilor în mediul rural si urban, 
prin acţiune de factori care sa reduca nivelul inferior de ocupare al femeilor: de pregătire, lipsa 
oportunităţilor de angajare, dificultăţi de conciliere a vieţii familiale şi profesionale, lipsa infrastructurilor 
de ajutorare a familiei, menţinerea stereotipurilor şi rolurilor de gen. 

• Calificare pentru Incluziune Sociala 
Obiectivul este creșterea calitatii, expertizei și recunoașterii profesionale a persoanelor care oferă servicii 
de asistență socială și, în același timp, consolidarea organizațiilor în cadrul cărora acestea își desfășoară 
activitatea. 

• Incluziune sociala si pe piata muncii prin intreprinderi sociale 
Obiectivul este crearea unui model functional integrat de economie sociala si incluziune sociala destinat 
sprijinirii persoanelor cu dizabilitati si a celor vulnerabile, infiintarea si functionarea a 4 de servicii sociale 
suport in 5 centre comunitare. 

 
 
Femei în Afaceri - târg dedicat femeilor în afaceri din România 
Pe 14 şi 15 noiembrie 2014, la Bucureşti, va avea loc B-Fair by Femei în Afaceri, târgul de business al acestei 
toamne, dedicat femeilor din mediul de afaceri din România. 
 
 
Cum poți să primești 10.000 de euro nerambursabili de la stat pentru afacerea ta 
Mediul de business local a trecut în luna august a acestui an de pragul de 15.000 de „afaceri de la zero” 
înființate, la aproximativ patru ani de la momentul lansării programului național prin care statul acorda finanțări 
nerambursabile de până la 10.000 de euro celor care vor să își deschidă o afacere de tip SRL-D. 
 
 
Ce presupune contabilitatea pe angajamente? 
Contabilitatea pe angajamente presupune ca efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sa fie recunoscute 
atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numeraru... 
 
 
Fermele de familie - o prioritate pentru Romania 
Prezent la Conferința Națională “Fermă de Familie – Nucleu al Agriculturii Durabile”, Daniel Constantin, 
ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a vorbit de importanta fermelor de familie în agricultură românească. 
 
 
Cum se grupeaza entitatile in functie de criteriile de marime? Noi modificari din 2015 

http://www.proiecte-structurale.ro/POS-DRU/Antreprenoriatul-si-egalitatea-de-sanse-Un-model-interregional-de-scoala-antreprenoriala-pentru-femei-acronim-AntrES--pID13758.html
http://www.proiecte-structurale.ro/POS-DRU/Femei-pentru-femei-Program-national-de-calificare-si-acreditare-a-femeilor-in-ocupatia-de-babysitter--pID13829.html
http://www.proiecte-structurale.ro/POS-DRU/Femei-2010--pID16833.html
http://www.proiecte-structurale.ro/POS-DRU/Calificare-pentru-Incluziune-Sociala--pID16231.html
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In functie de criteriile de marime, entitatile prevazute de prezentele reglementari se grupeaza in trei categorii, 
astfel: microentitati; entitati mici; entitati mijlocii si mari.  Microentitatile sunt entitatile care, la data bilantului, nu 
depasesc limitele ... 
 
 
Strategia pentru dezvoltarea ÎMM și îmbunătățirea mediului de afaceri din România  
În cadrul ședinței de Guvern a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei guvernamentale 
pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea mediului de afaceri din Romania-
Orizont 2020. 
 
 
Telekom Romania - Concurs de proiecte destinat ONG-urilor 
Telekom România a lansat un concurs de proiecte destinat organizațiilor non-guvernamentale, care sunt 
invitate să înscrie proiecte în cele mai relevante 12 arii de pe platforma teimplici.ro 
 
 
IMM-urile austriece sunt printre cele mai bune din Europa 
Standardele de performanta ale Uniunii Europene prezentate cu ocazia intalnirii reprezentantilor IMM-urilor 
din Europa, la Napoli in Italia – Small Business Act-Datenblatt 2014 – au dat sectorul IMM-urilor din Austria ca 
pe un exemplu foarte bun. 
 
 
A XVI-a editie a salonului de inventii si inovatii INVENTIKA, Bucuresti, 15-18 octombrie 2014 
ROMEXPO va organiza, in perioada 15-18 octombrie 2014, cea de-a XVI-a editie a Salonului de inventii si 
inovatii “INVENTIKA”. Camera de Comert si Industrie Dolj sprijina inventatorii alocand un stand gratuit pentru 
participantii din Oltenia. “INVENTIKA” este un eveniment care se adreseaza inventatorilor, cercetatorilor, 
academicienilor si tuturor celor care impartasesc ideea ca, inovatia este motorul pe care se bazeaza evolutia. 
 
 
Gala Fondurilor Structurale - 15 decembrie 2014, Bucuresti 
Evenimentul este organizat de Reprezentanța Comisiei Europene în România şi Structural Consulting Group. 
Cele mai bune proiecte vor fi premiate cu vizite de studiu la Bruxelles, care vor aduce beneficiarii față în față 
cu finanțatorii proiectelor lor. Ceilalți ocupanți ai podiumului pe fiecare secțiune vor primi traininguri gratuite și 
alte surprize pregătite de partenerii Galei. 
 
 
Noutati aduse de ANPC incepand cu martie 2015 
Institutiile de plata care presteaza servicii de acceptare la plata prin intermediul cardurilor de debit si al 
cardurilor de credit emise in Romania, la terminalele ATM aflate pe teritoriul Romaniei, au obligatia de a 
informa consumatorii asupra tuturor comisioanelor, tarifelor, spezelor si oricaror altor tipuri de c... 
 
 
Guvernul a aprobat pentru 2015 un plafon de garantare de 2,5 miliarde lei pentru "Prima casa" 
Guvernul a aprobat miercuri un proiect de Hotarare privind programul "Prima casa", prin care statul acorda 
garantii guvernamentale pentru achizitionarea unei locuinte si in 2015. Pentru anul in curs a fost alocat un 
plafon suplimentar de garantare in valoare de 2,5 miliarde lei. Potrivit Guvernului, actul normativ pr... 
 
 
Sprijin pentru firmele din Uniunea Europeana pentru accesul pe piata japoneza 
Centrul U.E-Japonia va organiza Programul de Formare  "Human Resources Training Programme - Japan 
Industry Insight" (HRTP), care se va derula pe parcursul a 4/5 saptamani finantat de catre Comisia 
Europeana. Printre oportunitatile oferite de program companiilor si tinerilor a... 
 
 
Certificatele de origine a marfurilor 
Camerele de Comert si Industrie din Romania sunt abilitate, prin Legea 335/2007, sa emita certificate de 
origine. Certificatul de origine este un document utilizat in comertul international care atesta faptul ca bunurile 
au fost produse intr-o anumita tara. Certificatele de origine se emit atat pentru exportul romanesc direct, ca... 
 
 
De ce avem nevoie de standarde în activitatea unei firme? 
Standardele europene pot face ca derularea afacerilor dumneavoastrã sã fie facilitatã, sã fie mai sigurã si mai 
profitabilã. Cu un standard comun pentru 30 de state europene, un produs poate pãtrunde pe o piatã mult mai 
largã, având costuri de dezvoltare si testare mult mai mici. 
 
 
 

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

0251 412290; Email: office@ipacv.ro; website: www.aries-oltenia.ro 
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