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Newsletter 

No. 8  Ianuarie 2015 
 

 
Acest material este elaborat cu fonduri sustinute de Uniunea Europeana in cadrul 

proiectului « Dezvoltarea Institutionala a Clusterului Astrico Nord Est « pe care 

Asociatia Astrico Nord-Est il implementeaza incepand cu 23.04.2014. 

Materialul va fi distribuit prin posta electronica pana la finalizarea platformei de 

comunicare pentru membrii clusterului, urmand ca ulterior sa fie postat pe un website 

dedicat. 
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Evenimente/Informatii: 

Evenimentul ”Seara Oamenilor de Afaceri 

21 Ianuarie 2015,  

Restaurantul La Bordei 

 

 

Avem deosebita placere de a va invita la evenimentul "Seara Oamenilor de 

Afaceri", eveniment  care va avea loc saptamana  asta, miercuri 21 ianuarie, incepand cu 

orele 19:00, la Restaurantul La Bordei. 

Seara Oamenilor de Afaceri, este evenimentul care-si propune sa aduca fata in fata, intr-

un mediu intim si relaxant, oameni de afaceri din domenii diferite (financiar, 

investitori, producatori, constructori, prestari servicii si altele), avand ca scop 

cunoasterea de noi clienti, parteneri si colaboratori in vederea dezvoltarii afacerii 

dumneavoastra, atat in Romania cat si pe alte piete externe ( Africa, Turcia, Ungaria, 

Rusia, Egipt, India, Kurdistan, Italia si altele ). 

 

Informare Consiliul de Export 

 

Va informăm că, în reuniunea deciziei CE din data de 12.01.2015 s-a constituit o comisie a 

părţii private a CE/CM, care să elaboreze proiectul PPE 2015. 
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Această comisie formată din: domnul Mihai Ionescu, copreşedintele CE şi cei doi 

coordonatori ai Comisiei de monitorizare: doamna Carmen Iacob, director APREL şi domnul 

Mihai Păsculescu /doamna Lavinia Cristea, FEPAIUS şi reprezentanţii CM: doamna Aurica 

Serey, preşedinte APMR şi domnul Alexandru Borcea, preşedinte ARIES, s-au întrunit în 

perioada 9-14.01.2015 şi au elaborat, pe baza solicitărilor dv. propunerile de târguri şi 

misiuni, pentru primele 6 luni ale anului 2015, pe care le anexăm. 

 

Surse de finantare: 

 

1. Peste 900 milioane de euro pentru cercetarea si inovarea din Romania, in 2014 

- 2020 

CE a adoptat primele două programe operaţionale 2014-2020 pentru România, PO 

Asistenţă Tehnică, în valoare de 251 milioane de euro, şi PO Competitivitate, 1,58 miliarde 

de euro, potrivit Mediafax. O prioritate a Programului Operaţional pentru 

Competitivitate o reprezintă investiţiile în cercetare şi dezvoltare (952,6 milioane de 

euro), gândite să răspundă nevoilor mediului de afaceri şi să întărească legăturile dintre 

acesta şi institutele de cercetare. 

  

Programul Operaţional pentru Competitivitate, adoptat la sfârşitul săptămânii trecute, 

reprezintă o investiţie de 1,58 miliarde de euro - contribuţia europeană fiind de 1,32 

miliarde de euro - pentru creşterea competitivităţii economiei. 

În egală măsură, Programul se concentrează pe creşterea calităţii şi a utilizării serviciilor 

publice electronice (630,2 milioane de euro). Vor fi susţinute folosirea tehnologiilor 

http://www.mediafax.ro/economic/comisia-europeana-a-adoptat-primele-doua-programe-operationale-2014-2020-pentru-romania-13734368
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informatice şi de comunicare în educaţie, cultură şi sănătate. Programul Competitivitate va 

sprijini dezvoltarea infrastructurii broadband în întreaga ţară, creând legături esenţiale 

între mediul rural şi mediul urban. 

  

"Adoptarea rapidă a acestor programe este un semnal puternic de sprijin pe care Comisia 

îl transmite României. Programul de Asistenţă Tehnică vine în sprijinul eforturilor 

administraţiei de a creşte rata de absorbţie a fondurilor europene, iar Programul pentru 

Competitivitate îşi propune să stimuleze inovaţia care răspunde nevoilor reale ale 

economiei", a declarat comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Creţu. 

 

Ambele programe vor fi coordonate de Ministerul Fondurilor Europene. Pentru programul 

Asistență Tehnică contribuția europeană este de 212 milioane de euro, iar contribuția 

românească de 38 milioane euro. Programul Competitivitate are valoarea totală de 1,58 

miliarde de euro, din care 1,32 miliarde este contribuția europeană. In perioada de 

programare 2014 – 2020, România beneficiază de fonduri europene în valoare de 

aproximativ 43 miliarde de euro. 

 

2. Finantare pentru incurajarea crearii de noi locuri de munca HG 332/2014 

Ministerul Finanţelor Publice anunţă deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a 

Cererilor de acord pentru finanţare în baza H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei 

scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea 

regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare, care 

se va desfăşura în perioada 02 – 27.02.2015, cu posibilitatea prelungirii. 
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Obiectiv 

Acordarea de ajutoare de stat sub forma de granturi pentru dezvoltarea regionala, prin 

realizarea de invesitii care determina crearea de noi locuri de munca. 

Beneficiari eligibili 

Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi 

nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, IMM-uri sau întreprinderi mari, cu 

personalitate juridică, înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Numar estimat de beneficiari: 1700 intreprinderi /35.000 locuri de munca 

Domeniu de aplicabilitate 

Intreprinderile din toate sectoarele de activitate cu exceptia celor prevazute de 

Regulamentul UE nr.651/2014 (sectorul siderurgic, sectorul carbunelui, sectorul 

constructiilor navale, sectorul fibrelor sintetice) 

Durata schemei 

2014-2020 pentru emiterea de acorduri pentru finantare (in sesiuni) 

2015-2025 pentru plata ajutorului de stat in baza acordurilor emise 

Buget 
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2014-2020: 2700 mil. Lei( aprox.600mil. euro) 

Anual: 450mil. Lei (-100 mil.euro) 

Cheltuieli eligibile 

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani 

consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă. Ajutorul de stat aferent cheltuielilor 

eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiții: 

a) locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii; 

b) locurile de muncă sunt create după data primirii acordului pentru finanţare, dar 

nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării investiției. 

Pentru fiecare locaţie a realizării investiţiei se vor crea cel puțin 10 locuri de muncă 

dintre care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizaţi. Locurile de muncă 

nou-create se menţin pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data la care acestea au fost 

ocupate prima dată în cazul întreprinderilor mari, respectiv 3 ani în cazul întreprinderilor 

mici şi mijlocii. 

Cost salarial reprezintă valoarea totală care trebuie plătită efectiv de beneficiarul 

ajutorului pentru locul de muncă respectiv, cuprinzând, pentru o perioadă de timp definită, 

salariul brut și contribuțiile obligatorii ale angajatorului aferente salariului brut, conform 

reglementărilor legale în vigoare. (se iau in considerare locurile de munca nou create in 

cazul in care intre angajati si angajatori sau intreprinderi asociate acestuia nu exista 
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raporturi de munca in ultimele 12 luni anterior inregistrarii cererii acord pentru 

finantare). 

 Cum se calculeaza ajutorul de stat 

Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 

332/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Regulamentului (UE) nr. 

651/2014, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice – 

Acţiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în raport de cheltuielile eligibile, în 

limita intensității maxim admisibile şi a nivelului maxim al ajutorului de stat de care poate 

beneficia o întreprindere, astfel: 

Regiunea 

 

Judeţe componente Perioadă Intensitate 

maximă 

 

Nivel maxim 

al ajutorului de 

stat de care 

poate beneficia 

o întreprindere 

- mil. euro - 

Nord-

Est 

Bacău, Botoșani, Iași, 

Neamț, Suceava şi 

Vaslui 

   2014-2020 50%        37,5 

Conditii de acordare a finantarii 

Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acorda cu indeplinirea urmatoarelor 

conditii: 
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·       locurile de munca sunt create direct de un proiect de investitii; 

·       locurile de munca sunt create dupa data primirii acordului pentru finantare, dar 

nu mai tarziu de 3 ani de la data finalizarii investitiei 

Depunerea proiectelor 

În vederea obţinerii acordului pentru finanţare, întreprinderea solicitantă transmite prin 

poştă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, la Registratura generală a 

Ministerului Finanţelor Publice din strada Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti, o Cerere 

de acord pentru finanţare, însoţită de documentele justificative necesare în prima etapă 

de evaluare.Pe plic se menţionează “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat 

instituită prin H.G.nr. 332/2014”. 

Anexate prezentului newsletter, va trasmitem informatii suplimentare privind 

evenimentele si informarile prezentate, informatii dedicate atat societatilor comerciale 

cat si clusterelor. 

 

Opiniile dumneavoastra : 

Asteptam opiniile dvs pe adresa office@astricone.eu 

Cu stima,  

Echipa Astrico Nord Est. 

http://h.g.nr/
mailto:office@astricone.eu
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