
 

 

 

 

 
 

Newsletter – Septembrie 2015 bis 
 
Programul pentru infiintarea microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri 2015 
Incepand cu data de 10.09.2015 ora 10.00 va fi activa aplicatia de inscriere a planurilor de afaceri in cadrul 
Programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in 
afaceri 2015.  
 
Bani de la Guvern pentru angajații noi!  
O nouă sesiune de depunere a proiectelor în cadrul HG 332/2014 va fi lansată până la sfârșitul anului 2015. 
 
O noua schema de minimis a fost aprobata 
Prin Ordinul Nr. 435 emis de catre Ministerul pentru Societatea Informationala, s-a aprobat o noua schema de 
ajutor de minimis care se adreseaza domeniului tehnologiei informatiei si comunicatiilor (TIC), denumita ... 
 
Programul Transnational Dunarea 
Programul Transnational Dunarea 2014-2020 va finanta proiecte care vor avea ca obiectiv imbunatatirea 
politicilor publice si a cooperarii instutionale, implementate de un parteneriat transnational extins. 
 
Programul dedicat tinerilor care isi doresc propria afacere s-a deschis pe 10 septembrie 
Reprezentantii AIPPIMM au anuntat ca aplicatia de inscriere online este deschisa incepand cu data de 10 
septembrie 2015, ora 10.00. Aplicatia va fi activa pana in data de 24 septembrie 2015. 
 
Programul Femeia Manager se va deschide pe 17 septembrie  
Reprezentanții AIPPIMM au anunțat că aplicația de înscriere online va fi deschisă începând cu data de 17 
septembrie 2015, ora 10.00. Aplicația va fi activa până în data de 21 septembrie 2015, orele 20.00. 
 
Programul Operațional Competitivitate – Actiunea 2.2.1. 
Începând cu data de 1 octombrie 2015, sunt disponibile 59,7 milioane de euro pentru proiecte din industria 
IT&C. Acțiunea 2.2.1 prevede sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul IT&C și a inovării în 
domeniu prin dezvoltarea de clustere 2014-2020, din Programul Operațional Competitivitate.  
 
Program POC.2014-2020 – Actiunea 1.1.4.  
Acțiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității 
CD are ca obiectiv crearea de nuclee de competenţă ştiinţifică/tehnologică de înalt nivel în cadrul unei instituţii 
CD, al unei universităţi sau al unei întreprinderi gazdă, prin atragerea de specialişti din străinătate, de orice 
naţionalitate, cu competenţă recunoscută. Este încurajat transferul de competenţe mediul academic-industrial. 
 
Programul National pentru Dezvoltare Rurala 
Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR) este un instrument de finantare creat de 
uniunea Europeana pentru a sprijini tarile membre in implementarea Politicii Agricole Comune. Fondurile pot fi 
accesate in baza documentului-cheie Programul National pentru Dezvoltare Rurala (PNDR).  
 
Pe 15 septembrie 2015 se deschide primul apel de proiecte prin Programul Romania-Serbia 
Documentele necesare pentru implementarea efectivă a programului Cooperare Transfrontalieră Romania-
Serbia 2014-2020 au primit aprobare. 
  
Încep înscrierile în cadrul programului pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului 
Programul își propune să stimuleze dezvoltarea micii industrii din România și, în general, să protejeze 
meseriile care presupun un număr mare de operații executate manual în practicarea lor și relansarea 
serviciilor și a produselor realizate. 
 
POC: oct-dec 2015 se vor depune proiecte pe Acțiunea 2.2.1 – sector TIC și inovare prin clustere 
Ministerul pentru Societatea Informațională - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății 
Informaționale a anunțat lansarea apelului de proiecte aferent Acțiunii 2.2.1 "Sprijinirea creșterii valorii 
adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", Programul 
Operațional Competitivitate 2014 - 2020, Axa Prioritară 2. 
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POIM 2014-2020: Ghidul Solicitantului Axa Prioritară 4, publicat spre consultare 
Ministerul Fondurilor Europene a publicat, spre consultare, draftul Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară 
4 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și 
decontaminare a siturilor poluate istoric. 
 
Horizon2020 – draft work-programmes 2016-2017 
Gasiti, pe site-ul Comisiei, programele de lucru care vor sta la baza lansarii apelurilor din decembrie 2015. 
Sunt inca in lucru, dar nu vor suferi schimbari de fond si pot fi folosite pentru pregatirea participarii la apelurile 
din iarna. Au putut fi publicate, 13 Programe de lucru.  
 
România va primi sprijin financiar din partea BEI pentru cofinanțarea proiectelor europene 
Acordul de principiu privind contractarea unui sprijin financiar din partea Băncii Europene de Investiții (BEI) a 
primit aprobare din partea Guvernului României.  
  
Wall-Street.ro - conferinta “Antreprenor, caut finantare” joi, 24 septembrie, incepand cu ora 9.00 AM 
Evenimentul propune o dezbatere realistă, construită pe nevoile antreprenorilor, alaturi de peste 100 
întreprinzatori care sunt invitați sa participe in sala. 
 
Conferinta Afaceri.ro Craiova - informatii utile surse de finantare si antreprenoriat IT, 25 septembrie 
Pe data de 25 septembrie va avea loc a treia editie a Conferintei Afaceri.ro Craiova. Evenimentul este 
organizat de Camera de Comert si Industrie Dolj, JCI Craiova, ARIES Romania, APEC si Arhipelago si… 
  
Lista aplicanți START 
Reprezentanții DIMMMAT au anunțat faptul că în cadrul Programului START, bugetul Programului a permis 
evaluarea până la numărul Registrului Unic Electronic (RUE) 360. 
  
Lista de întrebări frecvente privind măsurile de finanțare în cadrul PNDR 
MADR a publicat o listă de întrebări frecvente și răspunsuri privind accesarea și implementarea submasurilor 
din cadrul PNDR 2014-2020. 
  
PNDR 2014-2020: Au fost publicate variantele consolidate ale ghidurilor pentru 3 submasuri 
Reprezentanții AFIR au publicat variantele consolidate ale ghidurilor solicitantului pentru următoarele 3 linii de 
finanțare aferente PNDR 2014-2020. 
 
Doua acte normative care incalca legislatia in vigoare 
In vara 2015 au fost emise doua acte normative cu efect direct asupra furnizorilor de formare profesională: 
societăți comerciale, ONG-uri, CCI, etc care au obiect de activitate CAEN 8559-Alte forme de invatamant: 
• HG 481 din 24.06.2015 
• HG 567 din 15.07.2015 

Cele doua HG de guvern incalca legislatia în vigoare, limitand prevederile OG 129/2000 republicata, afirma 
Asociația Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din România.  
 
Alăturați-va grupului de inițiativă ”Coaliția România 2019 - Președinția română a Consiliului” 
Anul 2019 reprezintă un moment culminant în traseul european al româniei, deoarece țara noastră va deține 
pentru șase luni președenția rotativă a Consiliului. 
 
Antreprenori romani de succes: Ne finanțam activitatea prin fonduri proprii 
Conform datelor oferite de Registrul Comerțului, 60 dintre cele mai puternice 100 de companii din România au 
un grad de îndatorare mai mic decât media sectorului economic din care fac parte. 
 
Afacerile din industrie au crescut cu 2,7% în primele şapte luni; comenzile, în urcare cu 3,9% 
Afacerile din industrie au crescut în primele şapte luni cu 2,7% pe ansamblu, susţinute de industria 
prelucrătoare, care a avansat cu 2,8%, iar comenzile noi din industria prelucrătoare au fost în urcare cu 3,9%, 
datorită în principal industriei bunurilor de folosinţă îndelungată, potrivit INS. 
  
Antreprenorii romani își extind afacerile în Europa 
Afacerile din România pot accesa mai ușor piețele europene prin intermediul unui program de scalare 
internațională desfășurat de Impact Hub București împreună cu alte 7 Impact Hub-uri partenere din Europa. 
 
Care sunt cele mai mari probleme ale antreprenorilor români 
Antreprenorii români se confruntă cu lipsa personalului specializat și a administrării de cash flow. 
 
Preţurile scad, economia creşte. E bine? 
Pentru prima dată în perioada postdecembristă, economia – reflectată în cifrele Produsului Intern Brut – a 
crescut mai mult ca volum decât ca preţuri. 
 
  
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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