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Evenimente în rețea

Comisia Europeană:
Creşterea economiei României se
va accelera în 2016, susţinută de
cererea internă

Creşterea economiei României se va accelera în 2016 la 
4,1%, susţinută de măsurile de relaxare fiscală, care 
s�mulează cererea internă dar vor adânci deficitul 
bugetar, potrivit datelor prognozei Comisiei Europene.

Pentru 2017, Comisia Europeană an�cipează că ritmul de 
creştere economică va con�nua să fie solid, de 3,6%.

Riscurile la adresa creşterii economice sunt legate în 
principal de un impact peste aşteptări al înce�nirii 
ac�vităţilor comerciale globale.

Avansul economic poate depăşi aşteptările dacă România 
va reuşi o absorbţie peste es�mări a fondurilor europene, 
iar efectul măsurilor de s�mulare va fi superior 
prognozelor.

Comisia a îmbunătăţit es�mările referitoare la nivelul 
deficitului bugetar, la 2,8% în 2016.

În privinţa veniturilor performanţele vor fi peste aşteptări, 
în pofida reducerii TVA la alimente şi reducerea taxei pe 
construcţiile speciale.

"Toate categoriile vor contribui probabil la creşterea 
veniturilor peste nivelul an�cipat în bugetul iniţial, ceea ce 
reflectă atât creşterea economică solidă cât şi încasările 
mai mari", se arată în raport.

În privinţa cheltuielilor, economiile reflectă inves�ţiile 
publice scăzute şi nivelul mai redus al co-finanţărilor 
pentru proiectele finanţate de Uniunea Europeană.

Aceş� factori vor compensa dublarea alocaţiilor pentru 
copii şi majorările semnifica�ve ale salariilor în sectorul 
medical şi cel al educaţiei.

Din 2016, deficitul va intra pe o pantă crescătoare, Comisia 
an�cipând că va a�nge 2,8% în 2016, ca efect al 
modificărilor aduse Codului Fiscal. Es�marea nu ţine cont 
de reducerea taxei pe dividende de la 16% la 5% în 2016 şi 
de noile majorări probabile ale salariului minim.

În condiţiile în care nu vor apărea noi modificări legisla�ve, 
Comisia an�cipează că deficitul bugetar va depăşi 3% din 
PIB în 2017. Cel mai mare impact va proveni din noul Cod 
Fiscal, care include în 2017 în principal reducerea TVA 
standard de la 20% la 19% şi eliminarea accizei 
suplimentare pe carburanţi şi a taxei pe construcţiile 
speciale.

"Evoluţiile care au loc în privinţa salariilor din sectorul 
public reprezintă un risc major pentru perspec�va 
deficitului bugetar. Guvernul lucrează la o nouă lege a 
salarizării care ar putea majora substanţial salariile pentru 
toate categoriile de angajaţi din sectorul public", se arată 
în raportul CE.
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Inflaţia va rămâne nega�vă până la jumătatea anului 2016, 
dar îşi va reveni rapid în 2017. Comisia se aşteaptă la o 
contracţie de 0,3% în 2016, urmată de un 
avans de 2,3% în 2017.

"Pe măsură ce impactul reducerii TVA la alimente se va 
atenua, până la jumătatea anului 2016, cererea internă 
puternică va readuce inflaţia în teritoriu pozi�v. Totuşi, 
reducerea TVA standard cu patru puncte procentuale în 
2016 va avea un efect invers, rezultând o inflaţie medie 
anuală de -0,3%", potrivit raportului.

În pofida unei noi reduceri a TVA cu un punct procentual în 
2017, inflaţia media este de aşteptat să accelereze la 2,3% 
în acel an, an�cipează Execu�vul UE.

"Cu un nivel scăzut al şomajului şi deflaţie, reducerea cu 
patru puncte procentuale a TVA va creşte consumul privat 
la un maxim post-criză în 2016, alimentând un avans al PIB 
de 4,1%. Consumul privat se va modera în 2017, odată cu 
atenuarea impactului reducerii TVA şi cu accelerarea 
inflaţiei. Creşterea economică se va menţine peste 
potenţial în 2017, la 3,6%", se arată în raport.

Comisia mai an�cipează că inves�ţiile private vor con�nua 
să crească, susţinute de redresarea construcţiilor de 
locuinţe, susţinute de costurile scăzute de creditare, de 
noile s�mulente fiscale şi de perspec�vele solide de 
creştere economică.

Contribuţia netă a exporturilor va fi nega�vă în 2016-
2017, ca efect al cererii interne mari care alimentează 
importurile.

Şomajul este es�mat la 6,6% în anul 2016. Angajările şi 
salariile vor con�nua să crească, susţinute de creşterea 
economică solidă, an�cipează Comisia Europeană.

Datoria publică va avea o tendinţă uşor crescătoare şi va 
a�nge un nivel de  40,9% în 2016 şi 42,8% în 2017. 

Sursa: zf.ro

Gabriela COMAN
Tehnopolis SRL Iaşi

a preţurilor 

Tabloul de bord al UE în domeniul
transporturilor -  ediţia  2015

Comisia Europeană a publicat a doua ediție a „Tabloului de 
bord al UE în domeniul transporturilor”, care compară 
rezultatele înregistrate de statele membre în 29 de 
categorii de transport.

Evidențiind domeniile care necesită inves�ții prioritare și 
măsuri de poli�că, tabloul de bord are ca obiec�v să ajute 
statele membre să își îmbunătățească sistemele naționale 
de transport. Creșterea sustenabilității și a eficienței 
transporturilor în Europa contribuie la crearea unei uniuni 
energe�ce cu o poli�că prospec�vă în domeniul 
schimbărilor clima�ce, precum și la aprofundarea pieței 
interne - două priorități ale Comisiei Europene.

Tabloul de bord reunește date provenite din diverse surse 
publice (precum Eurostat, Agenția Europeană de Mediu și 
Forumul Economic Mondial). În urma publicării primei 
ediții a tabloului de bord în 2014, Comisia a rafinat 
indicatorii și a îmbunătățit prezentarea vizuală a tabloului 
de bord. Începând cu ediția din acest an, este posibil, de 
asemenea, să se monitorizeze progresele statelor membre 
de-a lungul �mpului. Per ansamblu, statele membre au 
realizat progrese bune în comparație cu prima ediție a 
tabloului de bord.

Țările de Jos se află pe primul loc în ediția din acest an, cu 
rezultate foarte bune la 16 categorii, urmate de Suedia, 
Finlanda, Regatul Unit și Danemarca. 

Tabloul de bord poate fi consultat fie în funcție de țară, fie 
în funcție de una dintre următoarele teme:

piața internă (inclusiv indicatori privind deschiderea 
pieței serviciilor feroviare, proceduri judiciare în curs 
privind încălcarea dreptului UE și rata de transpunere a 
direc�velor UE în domeniul transporturilor în legislația 
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națională);
inves�ții și infrastructură [inclusiv calitatea 
infrastructurii pentru diferitele moduri de transport și 
ratele de finalizare a rețelei transeuropene de 
transport (TEN-T)];
uniune energe�că și inovare (inclusiv ponderea 
energiei din surse regenerabile în consumul de 
carburant din sectorul transporturilor, autoturismele 
noi care u�lizează combus�bili alterna�vi și durata 
petrecută de conducătorii auto în ambuteiaje) și
cetățeni (inclusiv siguranța transportului ru�er și 
feroviar, femeile angajate în transporturi și sa�sfacția 
consumatorilor față de diferitele moduri de transport).

În ceea ce priveşte România, datele prezintă o imagine 
complexă:

Cota de piață a companiilor de transport de marfă feroviar  
care concurează cu operatorul principal este cea mai mare 
din Europa (56,8%). În piața de transport pasageri, cota 
este mai mica ( 9,6%). 

România și-a îmbunătățit scorul  de siguranța ru�eră, dar 
este în con�nuare printre țările cu cel mai mare număr de 
accidente ru�ere. Rata de transpunere a direc�velor 
legate de transport ale UE în legislația națională este de 
97%. 

Calitatea infrastructurii pentru toate �purile de transport 
este scăzută. Dezvoltarea rețelei TEN-T de bază este în 
stadii incipiente în toate domeniile, mai puțin pentru 
rutele fluviale interne.

România este mult sub media UE în ce privește 
electrificarea căilor ferate și volumul de cheltuieli pentru 
cercetare-dezvoltare alocat de companiile de transport.

U�lizarea combus�bililor alterna�vi pentru noile 
autovehicule de pasageri este sub media europeană, însă 
în creștere (de la 0,7 la 1,15%).

Procentul femeilor ce lucrează în sector este printre cele 
mai scăzute din Europa. Gradul de sa�sfacție al 
consumatorilor este printre cele mai scăzute pentru 
transportul feroviar, însă printre cele mai ridicate pentru 
cel aerian.

Sursa: Comisia Europeană                                                                          

Diana COJOCARU-BELTEU
     CCINA Constanţa
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Societatea europeană

Societatea europeană este un �p de societate pe acțiuni, 
reglementată în baza legislației europene. Există mai 
multe mo�ve pentru care ar trebui să luați în calcul 
înființarea unei societăți europene:

reprezintă o modalitate mai simplă și mai puțin 
cos�sitoare de a face afaceri în mai multe țări din UE. 

beneficiați de o mai mare mobilitate în cadrul pieței 
unice. De exemplu, vă puteți transfera sediul social 
dintr-o țară a UE în alta, fără a trebui să dizolvați 
întreprinderea.

aveți la dispoziție un cadru pentru operațiunile 
transfrontaliere. De exemplu, puteți avea personal 
angajat în mai multe țări și vă puteți desfășura 
ac�vitatea fără a înființa o rețea de filiale.

În funcție de situația în care vă aflați, aveți 4 posibilități:







Cum puteți crea o societate europeană
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fuziunea - pentru societățile comerciale pe acțiuni 
stabilite în cel puțin 2 țări din UE

crearea unui holding - pentru societățile comerciale pe 
acțiuni și societățile comerciale cu răspundere limitată 
care au sedii înregistrate în țări diferite din UE sau care 
au filiale/sucursale în țări din UE diferite de țara în care 
au fost înregistrate în urmă cu cel puțin 2 ani

înființarea unei filiale comune - în aceleași condiții ca și 
în cazul holdingului

simpla transformare din societate comercială pe acțiuni 
în societate europeană - dacă întreprinderea are un 
sediu înregistrat într-o țară din UE și o filială în alta, de cel 
puțin 2 ani.

Forma juridică: societate pe acțiuni.

Societatea europeană are personalitate juridică.

Capitalul - cel puțin 120 000 de euro - trebuie împărțit în 
acțiuni.

Sediul social și cel central trebuie să se afle în aceeași 
țară. Procedurile de faliment, lichidare și insolvență sunt 
cele prevăzute de legislația țării respec�ve.

Condițiile pot fi diferite de la o țară la alta . Unele țări pot 
impune cerințe de capital mai mari, altele pot cere ca 
sediul central și cel social să fie în același loc. Puteți 
transfera sediul social dintr-o țară a UE în alta, fără a trebui 
să dizolvați întreprinderea existentă și să înființați una 
nouă. Însă, dacă doriți să transferați sediul social într-o țară 
din afara UE, trebuie mai întâi să lichidați întreprinderea.

Va trebui să redactați o propunere de transfer și să o 
publicați în  Țara din care doriți să vă 
transferați sediul social și sediul central are la dispoziție 2 
luni pentru a aduce obiecții la propunerea de transfer 
(dintr-un număr limitat de mo�ve). Așadar, transferul nu 
se va putea efectua în această perioadă. Înainte de 
transfer, toate acțiunile întreprinderii dumneavoastră 
trebuie să respecte în con�nuare legislația țării din care 
doriți să vă mutați.

Implicarea personalului - condiție esențială pentru 
înregistrare

Înainte de a înregistra o societate europeană, trebuie să 
ajungeți la un acord cu personalul cu privire la modul în 
care acesta va fi implicat în supravegherea ac�vităților 

Caracteris�cile societăților europene

Cum puteți transfera sediul social

Jurnalul Oficial al UE.

societății. Implicarea angajaților poate lua mai multe 
forme: reprezentare în consiliul de 
administrație,reprezentare prin intermediul unui 
organism separat, sau alt �p de implicare, stabilit de 
comun acord cu angajații. Trebuie să le oferiți 
reprezentanților angajaților spațiile și sprijinul financiar de 
care au nevoie pentru a-și duce sarcinile la îndeplinire. 
Dacă societatea europeană s-a format în urma unei 
fuziuni, o puteți înregistra, chiar dacă negocierile cu 
personalul nu s-au finalizat cu încheierea unui acord. Acest 
principiu se aplică și în cazul în care angajații 
întreprinderilor care au fuzionat nu aveau dreptul de a 
par�cipa la administrarea societății înainte de fuziune.

Sursa: europa.eu                                                                    

Manuela BACIU

CCIA Galaţi

IMM-urile europene au început
din nou angajările

2014 a fost primul an de creștere pozi�vă în ocuparea 
forței de muncă in IMM-urile europene, după criza 
financiară.

Raportul anual privind IMM-urile europene pentru anul 
2014 arată că situația financiară pentru întreprinderile 
mici și mijlocii este în curs de normalizare, și că acestea au 
început din nou sa angajeze personal.

In 2014 cele 22,3 milioane de întreprinderi mici si mijlocii 
din sectorul  de afaceri non financiar au angajat aproapre 
90 de milioane de persoane, comparând cu 2013 numărul 
angajărilor a crescut cu 1,2%.
Relansarea IMM-urilor este rezultatul  îmbunătăţirii 
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condiţiilor macro-economice şi de afaceri. Cu toate 
acestea, ocuparea forței de muncă încă trebuie să crească 
pentru a realiza o recuperare completă în urma crizei. În 
�mp ce numărul de IMM-
uri în 2014 este de aproape 
2,5 % mai mare decât în 
  2008, nivelul ocupării forței 
de muncă pentru IMM-uri 
este, în ciuda recentei 
creșteri 1,3%, sub nivelul 
din 2008.

In ţările UE raportul arata 3 
praguri de dezvoltare:

Austria, Belgia, 
Germania, Franța, 
Luxemburg, Malta, 
Suedia și Marea Britanie 
au depășit în 2014 
ocuparea forței de 
muncă in întreprinderile 
mici si mijlocii şi nivelul 
valorii adăugate din 2008.
Estonia, Finlanda, Lituania și Țările de Jos au avut o rată 
de creștere pozi�vă a valorii adăugate, dar sunt încă sub 
nivelul din 2008 în ceea ce priveşte ocuparea forței de 
muncă.
Bulgaria, Republica Cehă, Croația, Cipru, Danemarca, 
Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugalia, România, Slovenia și Spania  încă nu 
a a�ns nivelul din 2008, în ocuparea forței de muncă și 
valoarea adăugată .

Evoluțiile pozi�ve pentru IMM-urile europene sunt de 
așteptat să creasca în 2015 și 2016, cu o creştere a valorii 
adăugate anuale de 3,3 % ( 2015) și 3,7 % ( 2016 ).

Ocuparea forței de muncă ar trebui să crească, de 
asemenea, cu 0,8 % și 0,9 %, creând aproxima�v 1,5 
milioane de noi locuri de muncă în 2016. Până atunci este 
de așteptat ca IMM-urile sa depăseasca criza în ceea ce 
privește ocuparea forței de muncă.

Sursa: Comisia Europeana, Raportul anual privind IMM-
urile europene pentru anul 2014

Petronela ŞTEFAN
CCI Bacău







Lucrători din alte ţări UE: egalitatea
de tratament şi permisul de muncă

Ca angajator, fiecare are dreptul de a recruta personal din 
orice țară din UE. Candidaților originari din alte țări 
europene trebuie să li se aplice același tratament ca și 
celor din propria țară. Pe parcursul procesului de 
recrutare, nu pot fi impuse criterii discriminatorii (de 
exemplu, naționalitatea). De asemenea, trebuie oferite 
cetățenilor din alte țări din UE aceleași condiții de muncă 
(salariu, concediu anual plă�t etc.) ca și celor din propria 
țară. Persoanele ce provin din UE nu au nevoie de permis 
de muncă pentru a lucra în altă țară din Uniune.

Li se pot cere candidaților din alte țări să își demonstreze 
competențele lingvis�ce necesare în vederea ocupării 
locului de muncă, dar nivelul cerut trebuie să fie rezonabil 
pentru postul în cauză.

De asemenea, este interzisă discriminarea pe mo�v de: 
sex (de ex. diferențele la nivel de salarizare, promovare, 
concediu parental), origine rasială sau etnică, religie sau 
convingeri, dizabilități, vârstă, orientare sexuală.

Recrutarea personalului pentru o profesie reglementată 
in propria tara și primirea candidaturilor din partea unor 
persoane care și-au obținut calificările în altă țară din UE, 
necesita recunoașterea calificărilor lor profesionale de 
către o autoritate competentă din țara respec�va. Este de 
men�onat că pentru exercitarea anumitor profesii 
(avocat, controlor de trafic aerian, pilot etc.), există norme 

Recunoașterea calificărilor
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Uniunea Energe�că la nivelul
Uniunii Europene

Sistemul energe�c european se confruntă cu o nevoie din 
ce în ce mai presantă de a asigura o energie durabilă, 
accesibilă și compe��vă pentru toți cetățenii. Dependența 
excesivă de un număr limitat de surse de aprovizionare, în 
special în sectorul gazelor naturale, face țările vulnerabile 
la întreruperile în aprovizionare. Trebuie să reducem 
dependența de combus�bilii fosili și emisiile de gaze cu 
efect de seră; în ceea ce privește nivelul abordabil și 
compe��vitatea prețurilor la energie, acestea cons�tuie 
mo�ve de îngrijorare tot mai mari pentru gospodării și 
pentru întreprinderi.

Uniunea energe�că este bazată pe cele trei obiec�ve de 
mult stabilite ale poli�cii energe�ce a Uniunii Europene: 
securitatea aprovizionării, durabilitatea și 
compe��vitatea. Pentru a a�nge aceste obiec�ve, 
uniunea energe�că se concentrează asupra a cinci 
dimensiuni care se sprijină reciproc: 

 securitatea energe�că, solidaritatea și încrederea; 
 piața internă a energiei;
 eficiența energe�că văzută ca o contribuție la 

moderarea cererii de energie;
 decarbonizarea economiei și cercetarea,
 inovarea și compe��vitatea.

În prezent, UE importă 53% din energia pe care o consumă. 
Unele țări depind, pentru importurile de gaze, de un singur 
furnizor principal. Diversificarea surselor și a furnizorilor 
de energie reprezintă o modalitate esențială de 
îmbunătățire a securității noastre energe�ce. 
Prospectarea unor noi regiuni de aprovizionare cu 
combus�bili, explorarea unor noi tehnologii, dezvoltarea 
în con�nuare a resurselor indigene și îmbunătățirea 
infrastructurii pentru a avea acces la noi surse de 
aprovizionare sunt toate elemente care vor contribui la 
creșterea diversificării și a securității sectorului energe�c 
din Europa. În acest context, și în ceea ce privește gazele 
naturale, Comisia va elabora un pachet de măsuri axate pe 
durabilitate și pe diversificare, care va include în special o 
revizuire a regulamentului privind securitatea 
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europene specifice cu privire la recunoașterea calificărilor 
obținute în altă țară din UE.

Contracte pe durată determinată
În general, lucrătorii care au un contract de muncă pe 
durată determinată trebuie tratați în același mod ca și 
personalul permanent. Ei trebuie informați în momentul 
în care apar posturi permanente vacante. Lucrătorii cu 
contract pe durată determinată trebuie luați în calcul 
atunci când se stabilește pragul începând de la care 
întreprinderea trebuie să desemneze reprezentanți ai 
personalului.

Tările UE sunt obligate să introducă în legislațiile lor 
naționale cel puțin una dintre următoarele măsuri menite 
să prevină u�lizarea abuzivă a contractelor succesive pe 
durată determinată (în locul contractelor pe termen 
nelimitat): mo�ve obiec�ve care să jus�fice reînnoirea 
contractelor pe durată determinată, durata maximă totală 
a contractelor succesive pe durată determinată, numărul 
maxim de reînnoiri ale contractelor pe durată 
determinată.

Ac�vitatea cu normă redusă
Organizarea programului angaja�lor, trebuie sa �na cont 
de nevoia lor de a beneficia de formule flexibile de lucru. O 
opțiune ar fi u�lizarea contractele cu normă redusă. 
Angajații care au as�el de contracte nu trebuie tratați mai 
puțin favorabil decât cei care lucrează cu normă întreagă.

Este necesar să se țină cont de cererile angajaților 
referitoare la posibilitatea de a lucra cu normă redusă sau 
de a reveni la ac�vitatea cu normă întreagă. Dacă un 
angajat refuză să treacă de la un post cu normă întreagă la 
unul cu normă redusă, acest lucru nu reprezintă un mo�v 
valabil de concediere.

Sursa: www.europa.eu

Nicoleta ANTOHI 
CCI Bacău 

Tipul contractului
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aprovizionării cu gaze naturale. În ceea ce privește 
diversificarea, sunt în curs ac�vități legate de coridorul 
sudic al gazelor, elaborarea unei strategii pentru o mai 
bună u�lizare a potențialului de gaz natural lichefiat și a 
stocării și înființarea de pla�orme pentru gaze lichide cu 
furnizori mul�pli în Europa Centrală și de Est, precum și în 
Marea Mediterană. 

Abordarea provocărilor actuale de pe piața energiei, în 
special integrarea diversității surselor de energie 
regenerabile și asigurarea securității aprovizionării, 
necesită o organizare a pieței care să prevadă coordonarea 
capacităților la nivel regional, stocarea energiei și o mai 
mare flexibilitate în modularea cererii, permițând 
consumatorilor să par�cipe mai eficient pe piețe și 
facilitând schimburile energe�ce transfrontaliere. În acest 
scop, Comisia va avea în vedere norme mai elaborate 
privind schimburile energe�ce transfrontaliere și va 
propune măsuri corespunzătoare pentru a încuraja o mai 
bună integrare a producției de energie din surse 
regenerabile pe piața electricității per ansamblu.

Renovarea clădirilor are loc într-un ritm foarte lent, iar 
inves�țiile în eficiența clădirilor ocupate de chiriași sau de 
proprietari cu venituri mici sunt extrem de scăzute. 
Încălzirea și răcirea cons�tuie în con�nuare cele mai mari 
surse ale cererii de energie din Europa. Prin urmare, 
Comisia va efectua o revizuire a direc�velor privind 
eficiența și performanța energe�că ale clădirilor în scopul 
de a crea un cadru adecvat pentru ameliorarea eficienței 
energe�ce a clădirilor. Pe baza experienței dobândite la 
fața locului în statele membre, Comisia va sprijini 
modalitățile de a simplifica accesul la finanțarea existentă 
pentru a face parcul imobiliar mai eficient din punct de 
vedere energe�c. În prezent, inves�țiile în eficiența 
clădirilor sunt printre cele mai profitabile pentru cetățeni 
și industrie.

Uniunea energe�că va garanta că energia din surse 
regenerabile este pe deplin încorporată și integrată într-un 
sistem energe�c perfect durabil, sigur și eficient din punct 
de vedere al costurilor. Acest lucru va permite UE să 
rămână un lider mondial în domeniul tehnologiilor 
energe�ce regenerabile și compe��ve și al inovării, și în 
ceea ce privește serviciile și sistemele energe�ce 
inteligente și flexibile. Pentru a face acest lucru posibil, 
Comisia va întreprinde următoarele acțiuni:

 va pune pe deplin în aplicare legislația existentă și va 
ins�tui noi reguli de piață în vederea integrării 
eficiente a producției de energie din surse 
regenerabile pe piață, inclusiv prin dezvoltarea de noi 

infrastructuri, în special în materie de interconectări;
 va facilita cooperarea și convergența poli�cilor 

naționale privind energia din surse regenerabile și a 
schemelor de sprijin conforme cu dezvoltarea pieței 
interne și, în special, cu noul concept al pieței de 
electricitate, ceea ce va garanta concurența echitabilă 
între toate sursele de generare și cerere și va conduce 
la o mai mare deschidere transfrontalieră a sprijinului 
pentru sursele regenerabile de energie;

 va promova ac�vități mai bine orientate de cercetare 
și demonstrare în domeniul energiei din surse 
regenerabile, inclusiv prin intermediul fondurilor UE 
alocate special în acest scop;

 se va asigura că sursele regenerabile de energie 
pentru încălzire și răcire contribuie în mod 
semnifica�v la securitatea energe�că a UE;

 va accelera decarbonizarea sectorului transporturilor, 
inclusiv prin promovarea electrificării sectorului 
transporturilor și prin inves�țiile în producția de 
biocombus�bili avansați și va sprijini o mai bună 
integrare a sistemelor energe�ce și de transport.

Acest lucru va reduce costurile globale de finanțare pentru 
proiectele privind energia regenerabilă și va facilita 
realizarea obiec�velor stabilite pentru 2020 și 2030. 

Pentru a se asigura că toate acțiunile cu impact energe�c la 
nivel european, regional, național și local contribuie la 
obiec�vele uniunii energe�ce într-o manieră coerentă, se 
va lansa un sistem de guvernanță fiabil, transparent și 
integrat pentru uniunea energe�că. Guvernanța ar trebui 
să asigure realizarea obiec�velor Uniunii în domeniul 
energiei, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a 
pieței interne a energiei și a cadrului pentru 2030 în 
domeniul climei și al energiei.

O contribuție esențială la obiec�vele uniunii energe�ce o 
va avea punerea în aplicare a programului Orizont 2020 — 
Programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare în 
valoare de aproape 80 de miliarde de euro. Acest sprijin 
financiar va juca un rol semnifica�v de catalizator și de 
pârghie în dezvoltarea unor tehnologii viitoare sigure, 
curate și eficiente în domeniul energiei.

Sursa: europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-
4485_ro.htm

Gabriela MACOVEIU
ADR Nord-Est
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Un echilibru mai bun între viața
profesională și cea privată

Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind 
îmbunătățirea echilibrului între viața profesională și cea 
privată pentru părinți și tutori, precum și reducerea 
obstacolelor din calea par�cipării acestora pe piața 
muncii.

Documentul de consultare oferă o privire de ansamblu 
asupra principalelor provocări generate de echilibrul viață 
profesională - viață privată pentru părinți, tutori și alte 
persoane cu responsabilități de îngrijire. Comisia 
Europeană consideră necesar un bilanț al cadrului 
legisla�v din domeniu, precum și posibila sa modernizare. 
Părțile interesate sunt invitate să își facă cunoscute 
opiniile până la data de 10 februarie 2016. În paralel, o 
consultare cu partenerii sociali s-a desfășurat până la data 
de 4 ianuarie 2016.

Consultarea publică este una dintre etapele enumerate în 
foaia de parcurs publicată în luna august 2015 și in�tulată 
"Un nou început pentru a face față provocărilor 
echilibrului dintre viața profesională și cea privată cu care 
se confruntă familiile".

Dacă doriţi să par�cipaţi, puteţi să completaţi 
ches�onarul online, la adresa 
h�p://ec.europa.eu/jus�ce/newsroom/gender-
equality/opinion/1511_roadmap_reconcilia�on_en.htm 
sau să apelaţi la unul dintre partenerii reţelei Enterprise 
Europe, ale căror date de contact le puteţi găsi pe ul�ma 
pagină a revistei.

Sursa: ec.europa.eu

Florin Constan�n ȘERBESCU
Tehnopolis SRL Iaşi
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Protecția datelor cu caracter personal și respectarea vieții 
private cons�tuie drepturi fundamentale importante. 
Parlamentul European insistă asupra necesității de a 
menține un echilibru între consolidarea securității și 
protejarea drepturilor omului, inclusiv protecția datelor și 
viața privată. Tratatul de la Lisabona furnizează un temei 
juridic solid pentru dezvoltarea unui sistem mai clar și 
eficace de protecție a datelor cu caracter personal, 
prevăzând totodată noi competențe pentru Parlamentul 
European.

Uniunea trebuie să asigure respectarea în mod 
consecvent a dreptului fundamental la protecția datelor, 
care este consacrat în Carta drepturilor fundamentale a 
UE. Poziția UE cu privire la protecția datelor cu caracter 
personal trebuie consolidată în contextul tuturor 
poli�cilor UE, inclusiv în contextul aplicării legii și al 
prevenirii criminalității, precum și în relațiile 
internaționale. Într-o societate globală caracterizată de 
schimbări tehnologice rapide, schimbul de informații nu 
are fron�ere. Printre provocările cu care se confruntă 
societatea modernă se numără necesitatea de a proteja 
viața privată în mediul online și de a asigura accesul la 
internet, precum și de a preveni u�lizarea abuzivă a 
supravegherii video, a cipurilor „inteligente” de 
iden�ficare prin radiofrecvență, a publicității 
comportamentale, a motoarelor de căutare și a rețelelor 
sociale.

Ar�colele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a UE 
recunosc că respectarea vieții private și protecția datelor 
cu caracter personal sunt drepturi fundamentale strâns 
legate, dar separate. Carta este integrată în Tratatul de la 
Lisabona și are forță juridică obligatorie asupra ins�tuțiilor 
și organelor Uniunii Europene, precum și asupra statelor 
membre atunci când pun în aplicare dreptul UE.

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) 
este o autoritate de supraveghere independentă care se 
asigură că ins�tuțiile și organele UE își respectă obligațiile 
în materie de protecție a datelor care sunt prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind protecția datelor. 
Principalele atribuții ale AEPD sunt supravegherea, 
consultarea și cooperarea. Grupul de lucru „Ar�colul 29” 
este un organ consulta�v independent din domeniul 
protecției datelor și al vieții private, înființat în 
conformitate cu ar�colul 29 din Direc�va privind protecția 

Protecția datelor
cu caracter personal
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datelor. Acest grup este alcătuit din reprezentanți ai 
autorităților naționale de protecție a datelor din UE, ai 
AEPD și ai Comisiei. Grupul emite recomandări, avize și 
documente de lucru. Secretariatul grupului de lucru este 
asigurat de Comisie.

La 25 ianuarie 2012, Comisia a publicat un amplu pachet 
legisla�v pentru a reforma legislația UE referitoare la 
protecția datelor. Reforma propusă vizează garantarea 
protecției datelor cu caracter personal pe întregul teritoriu 
al Uniunii Europene, ex�nzând controlul u�lizatorilor 
asupra propriilor date și reducând costurile impuse 
întreprinderilor. Progresele tehnologice și globalizarea au 
schimbat în profunzime modul în care sunt colectate, 
accesate și u�lizate datele. În plus, cele 28 de state 
membre au pus în aplicare în mod diferit normele din 
1995. Un act legisla�v unic va elimina actuala fragmentare 
și sarcinile administra�ve cos�sitoare. Această iniția�vă va 
contribui la sporirea încrederii consumatorilor în serviciile 
online, furnizând impulsul mult-dorit creșterii economice, 
creării de locuri de muncă și inovării în Europa. Pachetul 
include o comunicare de poli�ci privind principalele 
obiec�ve poli�ce ale reformei, o propunere de regulament 
general des�nat să modernizeze principiile înscrise în 
Direc�va privind protecția datelor din 1995, o propunere 
de direc�vă consacrată în mod expres prelucrării datelor 
cu caracter personal din domeniul cooperării polițieneș� și 
judiciare în materie penală și un raport privind punerea în 
aplicare a deciziei-cadru din 2008. În prezent, Parlamentul 
și Consiliul analizează propunerile Comisiei.

La 12 mar�e 2014 Parlamentul a adoptat o rezoluție 
referitoare la Programul de supraveghere al Agenției 
Naționale de Securitate (NSA) a SUA, organismele de 

supraveghere din diferite state membre și impactul 
acestora asupra drepturilor fundamentale ale cetățenilor 
UE. Această rezoluție a finalizat o anchetă de șase luni a 
Parlamentului cu privire la supravegherea electronică în 
masă a cetățenilor UE, în urma revelațiilor făcute în iunie 
2013 privind presupusele ac�vități de spionaj ale SUA și ale 
unor state UE. În rezoluția sa, Parlamentul a solicitat 
suspendarea principiilor „sferei de siguranță” privind 
protecția vieții private (standarde voluntare de protecție a 
datelor pentru societățile din afara UE care transferă către 
SUA date cu caracter personal ale cetățenilor UE) și a 
Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste.

În cadrul procedurii legisla�ve ordinare, Parlamentul 
European revizuiește în prezent propunerile prezentate de 
către Comisie în ianuarie 2012 cu privire la reforma 
legislației în materie de protecția datelor. Poziția 
Parlamentului insistă asupra unei abordări globale, în 
cadrul unui pachet, și a desfășurării de ac�vități paralele în 
legătură cu propunerile Comisiei referitoare la un 
regulament general privind protecția datelor și la o 
direc�vă în sectorul aplicării legii. La 12 mar�e 2014, 
Parlamentul a votat în primă lectură reforma pentru a oferi 
garanții mai bune pentru persoanele fizice și pentru a 
îmbunătăți oportunitățile de afaceri. Negocierile între 
Parlamentul ales pentru noua legislatură și Consiliu vor 
începe de îndată ce statele membre vor ajunge la un acord 
privind poziția lor. 

Sursa: h�p://www.europarl.europa.eu/ 

Mihai COTÎRGĂŞANU
Tehnopolis SRL Iaşi
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În 2014, statele membre ale Uniunii Europene (UE) au 
cheltuit împreună în jurul valorii de 283 miliarde € pe 
cercetare și dezvoltare (C & D). Intensitatea C & D, și 
anume a cheltuielilor C & D ca procent din PIB, a fost de 
2,03% în 2014, la fel ca si în 2013. Acum 10 ani (2004), 
intensitatea C & D a fost de 1,76%. În ceea ce privește alte 
economii importante, intensitatea C & D în UE a fost mult 
mai mica decât în Coreea de Sud (4,15% în 2013) și Japonia 
(3,47% în 2013) și mai mica decât în Statele Unite ale 
Americii (2,81% în 2012), în �mp ce a fost aproxima�v la 
același nivel ca și în China (2,08% în 2013) și mai mare 
decât în Rusia (1,15%).

În scopul de a oferi un s�mulent pentru compe��vitatea 
UE, o creștere până în 2020, a intensității C & D la 3% în UE 
este unul dintre cele cinci obiec�ve principale ale 
Strategiei Europa 2020. Sectorul întreprindere de afaceri 
con�nuă să fie principalul sector în care au fost cheltuiți pe 
cercetare și dezvoltare, reprezentând 64% din numărul 
total de C & D desfășurat în 2014, urmat de sectorul de 
învățământ superior (23%), sectorul guvernamental (12%) 
și sectorul privat non-profit (1%).

Ac�vitatea C&D peste 3% în statele membre nordice
În 2014, cele mai mari ac�vități de cercetare și dezvoltare 
s-au înregistrat în Finlanda (3,17%), Suedia (3,16%) și 
Danemarca (3,08%), având cheltuielile de cercetare și 
dezvoltare de peste 3% din PIB, urmată îndeaproape de 
Austria (2,99%) și Germania (2,84 %). Belgia (2,46%), 
Slovenia (2,39%) și Franța (2,26%) a înregistrat cheltuielile 
de cercetare și dezvoltare de peste 2% din PIB. La polul 
opus al scalei, nouă state membre au înregistrat o 
intensitate C & D sub 1%: România (0,38%), Cipru (0,47%), 
Letonia (0,68%), Croația (0,79%), Bulgaria (0,80%), Grecia 
(0,83%), Malta (0,85%), Slovacia (0,89%) și Polonia 
(0,94%). Compara�v cu anul 2004, ac�vitatea C & D a 
crescut în douăzeci și trei state membre, a scăzut în Croația 
(de la 1,03% în 2004 la 0.79% în 2014), Luxemburg (de la 
1,62% la 1,24%), Finlanda (de la 3,31% la 3,17%) și Suedia 
(de la 3,39% la 3,16%), și a rămas stabil în România.

Cheltuielile de cercetare
și dezvoltare în UE 
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Sectorul principal, în care R & D a fost realizată în 2014, a 
fost sectorul întreprinderilor în toate statele membre, cu 
excepția Estoniei, Greciei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei (în 
cazul în care sectorul învățământului superior a fost 
sectorul dominant performant) și România (în cazul în care 
aproape jumătate din cheltuielile de cercetare și 
dezvoltare a fost efectuat în sectorul guvernamental). Cele 
mai mari cote de cheltuieli de cercetare și dezvoltare 
efectuate în sectorul de afaceri au fost observate în 
Slovenia (77%), Irlanda (73%), Ungaria (72%), Belgia și 
Austria (ambele 71%), Germania și Finlanda (ambele 68%), 
Suedia (67%), Bulgaria și Franța (ambele 65%), Danemarca 
și Regatul Unit (ambele 64%). Compara�v cu anul 2004, 
ponderea C & D desfășurată în sectorul întreprinderilor a 
crescut în șaisprezece state membre, în �mp ce acesta a 
scăzut în douăsprezece.

Aceste informații privind cercetarea și dezvoltarea în UE 
este realizata de Eurostat, biroul de sta�s�că al Uniunii 
Europene. C & D este un factor major de inovare, precum și 
cheltuielile și ac�vitatea C & D sunt doua dintre indicatorii 
cheie folosite pentru a monitoriza resursele dedicate 
ș�inței și tehnologiei la nivel mondial.

Mihaela 
IPA Galați

MIHALACHE

Consiliul UE pentru Afaceri Interne a decis, intensificarea 
verificărilor la fron�erele externe ale Uniunii Europene, 
inclusiv asupra cetățenilor europeni, cerând Comisiei 
Europene să formuleze modificări ale reglementărilor 
Schengen, pentru sporirea securității.

"Statele membre au decis implementarea imediată a 
măsurilor sistema�ce de control la fron�erele externe ale 
Uniunii Europene, inclusiv asupra persoanelor care 
beneficiază de libertatea de circulație", anunță Consiliul 
UE pentru Afaceri Interne, într-un comnunicat oficial.

"În plus, pe baza iden�ficării necesităților urgente și 
posibilelor soluții care vor fi comunicate de Comisia 
Europeană până la sfarșitul anului 2015, vor fi 
suplimentate, din mar�e 2016, controalele la fron�erele 

Consiliul UE: Controalele la
fron�erele UE vor fi intensificate,
sistemul Schengen va fi revizuit
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Spa�ului Schengen, prin consultarea bazelor de date ale 
Interpol”.

"În contextul actualei crize a migrației, cetățenii din terțe 
țări – imigranți sau beneficiari de protecție internațională - 
care intră în Spațiul Schengen vor fi inregistrați sistema�c, 
inclusiv prin amprentare digitală, urmând să fie căutați în 
bazele de date ale serviciilor de securitate, cu ajutorul 
Agenției pentru fron�ere (Frontex) si al Agenției europene 
a poliției (Europol)", subliniază Consiliul UE.

Personalul de la fron�erele externe ale Uniunii Europene 
va putea fi suplimentat rapid în zonele în care acest lucru 
este necesar. Agenția Frontex va contribui la combaterea 

terorismului și va con�nua să furnizeze susținerea statelor 
membre pentru protejarea granițelor externe ale Uniunii 
Europene.
Comisia Europeană a acceptat propunerea de a prezenta, 
până la sfârșitul anului, un plan de reformare a sistemului 
Schengen, care va permite verificări suplimentare, a 
anunțat Bernard Cazeneuve, ministrul francez de Interne. 
"Comisia Europeană a acceptat sa prezinte până la sfârșitul 
anului un plan de reformare a reglementărilor Schengen, 
în sensul permiterii controalelor sistema�ce obligatorii la 
fron�erele externe pentru toți călătorii, inclusiv pentru cei 
care beneficiază de sistemul liberei circulații", a declarat 
Cazeneuve.

Cel puțin 129 de persoane au fost ucise de teroriș� islamiș� 
în atentatele comise la Paris în cursul nopții de 13 spre 14 
noiembrie. Atacurile au fost revendicate de rețeaua 
teroristă Stat Islamic, care ocupă regiuni din nord-estul 
Siriei, din nord-vestul Irakului, nordul Egiptului și nordul 
Libiei, unde a proclamat un "califat islamic".

Sorin BABAN
IPA Gala�

Sursa: eurac�v.ro

Fermierii români, alături de 
cei din restul ţărilor Uniunii 
Europene, vor beneficia 
anul viitor de programe de 
sprijin de peste 100 de 
milioane de euro pentru a-
şi promova produsele şi 
pentru a găsi pieţe noi în 

afara spaţiului comunitar. Alocarea de resurse financiare 
este însoţită şi de alte dispoziţii. Laurenţiu Văduva ne 
spune care sunt principalele coordonate ale noii poli�ci de 
promovare adoptate de execu�vul european.

Producţia agroalimentară europeană deţine locul întâi pe 
piaţa mondială, dar fermierii se confruntă în prezent cu 
probleme de supraproducţie, agravate de embargoul 
impus de Rusia, mai ales în sectoarele laptelui, al cărnii de 
porc şi al legumelor şi fructelor.

Pentru a-i ajuta să îşi vândă produsele, sprijinul pentru 

Fermierii români
vor fi sprijiniţi de UE, pentru a-şi promova şi vinde produsele

fermieri, des�nat campaniilor de promovare şi informare 
va creşte în anul 2016 la 111 milioane de euro. Din suma 
totală, 30 de milioane de euro au fost alocate cu precădere 
sectoarelor laptelui şi cărnii de porc, care au cea mai dificilă 
situaţie.

Comisia Europeană a mai anunţat că va creşte rata de 
cofinanţare de la 50 la 70 sau chiar 80%, şi că vor fi reduse 
formalităţile pentru aprobarea proiectelor. În acelaşi �mp, 
cofinanţarea naţională va dispărea, as�el încât fermierii să 
beneficieze de condiţii echitabile indiferent de statul 
membru în care îşi desfăşoară ac�vitatea. S-a luat şi decizia 
de a ex�nde domeniul de aplicare a măsurilor, pentru a 
include şi unele produse prelucrate, cum ar fi pâinea, 
pastele sau ciocolata.

Sursa: infoferma.ro

Cris�na GOGONCEA
CCIA Gala�
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Au fost reluate plăţile pentru
Axa 3 a programului POSCCE

Comisia Europeană a rambursat 
României, la finele anului 2015, 
peste 400 de milioane de euro 
pentru Programul Operațional 
Sectorial Creșterea 
Compe��vității Economice 
(POSCCE) 2007-2013, după ce 

Ministerul Fondurilor Europene a obținut acordul 
Execu�vului Comunitar pentru reluarea tuturor plăților 
aferente acestui program, potrivit unui comunicat al 
Ministerului.

Decizia Comisiei Europene de a relua plățile pentru POS 
CCE, al carui obiec�v il cons�tuie cresterea produc�vita�i 
intreprinderilor romanes� pentru reducerea decalajelor 
fata de produc�vitatea medie la nivelul Uniunii,  
reprezinta un succes al Guvernului României și confirmă 
eforturile depuse în echipă de Autoritatea de 
Management și organismele intermediare. Conform 
ministrului Fondurilor Europene, POSCCE va avea cel mai 
mare procent de absorbție dintre toate programele 
aferente perioadei 2007-2013 (peste 90%), deoarece în 
perioada care urmează Comisia Europeană va rambursa 
României peste 400 milioane de euro pentru acest 
program.

În lunile decembrie 2014 și aprilie 2015, în urma unor 
audituri ale Comisiei Europene, au fost decise întreruperi 
temporare ale rambursărilor de la Bruxelles către 
România pentru trei axe ale Programului Operațional 
Sectorial Creșterea Compe��vității Economice. Plățile 
pentru axele prioritare 1 și 4 au fost reluate la 15 
septembrie 2015, iar pentru axa 3 au fost reluate in 
noiembrie 2015.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro 

Remus PASCU 
CCI Bacău 
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Versiunea finală a Ghidului general al Solicitantului pentru 
Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost 
aprobată în data de 4 noiembrie 2015, prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale și administrației publice. 

Ghidul general al solicitantului
POR 2014-2020 în versiune finală

Pentru aprobarea documentului a fost parcursă procedura 
de consultare publică, în urma căreia au fost primite 
numeroase observații și comentarii care au fost luate în 
considerare pentru finalizarea acestui document.

Ghidul Solicitantului Condiții generale pentru accesarea 
fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 
2014-2020 cuprinde informații generale, prezentate 
sinte�c, despre POR 2014-2020, sistemul de management 
al programului, ajutorul de stat și instrumentele financiare 
aplicabile, despre apelurile de proiecte, inclusiv despre 
modalitatea de completare și depunere a cererilor de 
finanțare, despre criteriile comune de eligibilitate, precum 
și o descriere succintă a etapelor de verificare, evaluare, 
selecție, contractare a proiectelor. 

De asemenea, este inclus un model al cererii de finanțare, 
precum și un model orienta�v al contractului de finanțare.

Pașii următori includ publicarea spre consultare publică a 
ghidurilor specifice pentru fiecare apel de proiecte, în baza 
cărora vor fi elaborate cererile de finanțare pentru POR 
2014-2020, colectarea și integrarea contribuțiilor și 
aprobarea versiunii finale a ghidurilor. 

Programul Operațional Regional (POR), ges�onat de 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
(MDRAP), în calitate de Autoritate de Management, este 
unul dintre cele 7 programe operaționale din perioada 
2014-2020 care vor fi implementate în România și care vor 
fi cofinanțate din fondurile europene structurale și de 
inves�ții.

Cu o alocare financiară de 8,25 miliarde de euro pentru 
cele 11 axe prioritare (plus axa 12 - Asistență Tehnică), POR 
2014-2020, adoptat pe 23 iunie 2015, este programul cu 
cea mai mare contribuție la dezvoltarea regională a 
României. 

Programul va con�nua să finanțeze inves�ții din perioada 
2007-2013: infrastructura socială, de sănătate și 
educațională, IMM-uri, drumuri județene și turism, dar va 
finanța și noi categorii de proiecte față de programul 
precedent: reabilitarea termică a clădirilor publice, lucrări 
de cadastru și centre de transfer tehnologic.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Liliana BAICU 
ADR Nord-Est



www.enterprise-europe-erbsn.ro

Propunerile de proiecte promițătoare, depuse în 
programul Orizont 2020, dar care nu pot fi finanțate din 
cauza limitărilor bugetare, vor beneficia în viitor de o 
”marcă de excelență”. Iniția�va a fost prezentată, în data 
de 12 octombrie, de comisarii europeni Corina Crețu și 
Carlos Moedas în cadrul manifestarilor desfășurate la 
Bruxelles din cadrul „Open Days - Săptămâna regiunilor și 
orașelor europene”.

În acest context, Comisarul european Corina Crețu a 
declarat: „În perioada 2014-2020, pentru a încuraja 
cercetarea și inovarea, se vor folosi inves�ții în valoare de 
100 de miliarde de euro din cadrul Fondului european de 
dezvoltare regională, inclusiv peste 32 de miliarde de euro 
alocate special pentru sprijinirea IMM-urilor, a 
întreprinderilor nou-create și a antreprenorilor, aceș�a 
cons�tuind principalele motoare ale inovării în Europa. 
Marca de excelență va contribui la iden�ficarea și la 
sprijinirea proiectelor inovatoare și le va ajuta să se 
dezvolte și să fie compe��ve la nivel internațional.” 

Comisarul Carlos Moedas a subliniat: „Regiunile Uniunii 
Europene sunt deja inves�tori majori în cercetarea și 
inovarea de calitate din Europa. Prin marca de excelență, 
ele pot beneficia de sistemul de evaluare de talie mondială 
al programului Orizont 2020 pentru a determina cu 
ușurință cele mai bune proiecte de pe teritoriul lor care 
merită sprijinite din fondurile proprii.” 

Cu ajutorul ”mărcii de excelență”, regiunile vor putea 
recunoaște proiectele de viitor și vor promova accesul lor 
la alte surse de finanțare, cum ar fi fondurile structurale și 
de inves�ții europene sau alte programe de inves�ții 
naționale sau regionale.

În faza pilot, „marca de excelență” va fi acordată întâi 
propunerilor prezentate de IMM-uri în cadrul 
instrumentului dedicat din programul Orizont 2020 – 
Instrumentul pentru IMM-uri. Iniția�va ar putea fi apoi 
ex�nsă pentru a acoperi și alte domenii ale lui.

Sursa: ec.europa.eu

Constan�n AMARINEI
ADR Nord-Est

O „marcă de excelență” pentru
proiectele inovatoare
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Programul Orizont 2020:
16 miliarde de euro disponibili în
perioada 2016-2017

Programul-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii 
Europene Orizont 2020 a lansat apelurile de propuneri de 
proiecte pentru perioada 2016-2017, vizând s�mularea 
compe��vității economiei europene. Domeniile pentru 
care se pot depune proiecte sunt: Tehnologia Informației 
(IT), Energie, Sănătate, Securitate, Infrastructuri de 
cercetare etc.

Pentru majoritatea apelurilor din programul Orizont 2020 
este necesară iden�ficarea a cel puțin alți doi parteneri de 
proiect din două țări diferite eligibile pentru apel, în acest 
mod fiind s�mulată cooperarea între țările eligibile.  

Pentru întreprinderi mici și mijlocii (IMM) din țările UE, 
există un instrument dedicat, Instrumentul pentru IMM-
uri, în cadrul căruia un IMM poate par�cipa individual, fără 
a fi necesară cons�tuirea unui consorțiu.

Cei 4 pași pentru par�ciparea în cadrul unui proiect Orizont 
2020 sunt: 

 Primul pas este iden�ficarea domeniului de interes 
potrivit nevoii de finanțare. Pe pagina oficială de 
Internet a Portalului Par�cipanților Orizont 2020, la 
secțiunea "Calls" – "H2020" se pot găsi toate apelurile 
deschise și se poate iden�fica domeniul de interes 
potrivit ideii de proiect.

 Următorul pas presupune parcurgerea principalelor 
informații despre apel. Codul domeniului de interes, 
data de publicare, �pul acțiunii, dar și termenul limită 
pentru aplicare sunt menționate în prima parte a 
descrierii. Tipul acțiunii prezintă informații despre 
modul de par�cipare (individual/în consorțiu), dar și 
despre procentul de finanțare nerambursabilă a 
cheltuielilor eligibile (70%/100%).

 În cadrul secțiunii "Topic descrip�on" trebuie verificat 
dacă obiec�vele și impactul proiectului sunt în 
concordanță cu ceea ce consideră Uniunea Europeană 
că este finanțabil în cadrul acestui apel.

 Ul�mul pas – scrierea și depunerea proiectului. 
Aplicația se transmite exclusiv online, iar pentru 
depunere, este necesară crearea unui cont în cadrul 
Portalului Par�cipanților și selectarea de pe pagina 
apelului a opțiunii "Start submission".
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Pentru majoritatea apelurilor Orizont 2020 (cu excepția 
finanțărilor pentru întreprinderile mici și mijlocii din 
cadrul Instrumentului pentru IMM-uri) este necesară și 
parcurgerea unui pas suplimentar, si anume iden�ficarea 
de potențiali parteneri. Începeți prin a contacta partenerii 
cu care ați colaborat până în prezent, potențiali parteneri 
cu care ați discutat anterior și u�lizați, în paralel, 
motoarele de căutare disponibile ale UE, precum CORDIS. 

Mai multe informații privind programul Orizont 2020 și 
linia de finanțare – Instrumentul pentru IMM-uri, dar și o 
altă modalitate de iden�ficare a unor parteneri viabili în 
cadrul proiectelor, este consultarea centrelor rețelei 
Enterprise Europe Network, prezentă și în Romania 
(een.ec.europa.eu).

Cele mai importante secțiuni în cadrul procesului de 
evaluare în vederea acordării finanțării sunt: excelență 
(obiec�ve, legătura cu tema programului, descrierea 
provocării, abordarea, ambiții), impact (efecte 
preconizate, măsuri pentru a maximiza impactul) și 
implementare (planul de lucru, structura și procedurile de 
management, consorțiul, resurse angajate). Este 
recomandat să se parcurgă cu atenție fiecare rând din 
descrierea apelului pentru a confirma faptul că 
dezvoltarea propunerii de proiect este oportună.

Fondurile nerambursabile din programul Orizont 2020 
sunt în proporție de până la 70% sau 100% (pentru Acțiuni 
de Inovare, Instrumentul pentru IMM-uri faza 2) sau 100% 
(pentru Acțiuni de Cercetare și Inovare, Acțiuni de 
Coordonare și Suport) din valoarea cheltuielilor eligibile. 

În cazul Instrumentului pentru IMM-uri faza 1 (verificarea 
fezabilității tehnice și de piață a ideii de proiect), 
finanțarea este de maxim 50.000 euro, dar nu mai mult de 
70%.

Cheltuielile eligibile în cadrul Orizont 2020 sunt: costuri de 
personal, costuri de subcontractare, alte costuri directe 
(deplasări, amor�zarea echipamentelor pe durata și în 
măsura u�lizării acestora în proiect, alte bunuri și servicii, 
costuri de operare a infrastructurilor mari), costuri 
indirecte (rata forfetară este de 25% din valoarea 
costurilor directe eligibile). La toate aceste cheltuieli se 
adaugă, eventual, și costurile neeligibile.

Sursa: ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Lucian SANDU
ADR Nord-Est

160,6 milioane EUR pentru 96 de
noi proiecte în domeniul mediului

Comisia Europeană a aprobat un pachet de inves�ții în 
valoare de 264,8 milioane EUR în favoarea mediului, a 
naturii și a creșterii verzi. Inves�țiile acoperă 96 de noi 
proiecte în 21 de state membre, finanțate în cadrul 
programului LIFE pentru mediu. Proiectele prevăd acțiuni 
în domeniul mediului și al u�lizării eficiente a resurselor, 
sprijinind tranziția către o economie mai circulară și 
sustenabilă, natură și biodiversitatea, precum și 
guvernanța și informarea în domeniul mediului. UE va 
cofinanța proiectele punând la dispoziție 160,6 milioane 
EUR.

În urma unei cereri de propuneri care s-a încheiat în iunie 
2014, Comisia a primit 1 117 propuneri. Dintre acestea, 96 
au fost selecționate pentru cofinanțare prin intermediul 
celor trei componente ale programului.

Cele 51 de proiecte LIFE în domeniul mediului și al u�lizării 
eficiente a resurselor vor atrage 103,3 milioane EUR, din 
care UE va furniza 56,2 milioane EUR. Aceste proiecte 
prevăd acțiuni în cadrul a cinci domenii tema�ce: aerul, 
mediul și sănătatea, u�lizarea eficientă a resurselor, 
deșeurile și apa. Aproape jumătate din aceste fonduri vor fi 
dedicate unui numar de 14 proiecte din domeniul u�lizării 
eficiente a resurselor, care vor facilita tranziția Europei 
către o economie mai circulară.
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Cele 39 de proiecte LIFE Natură & biodiversitate vizează 
ameliorarea stării de conservare a speciilor și habitatelor 
pe cale de dispariție și contribuie la obiec�vul UE de 
combatere a pierderii biodiversității. Acestea au un buget 
total de 153,9 milioane EUR, din care 100 de milioane EUR 
vor reprezenta contribuția UE.

Cele 6 proiecte LIFE Guvernanță și Informare vizează 
sensibilizarea cu privire la problemele de mediu. Acestea 
au un buget total de 7,5 milioane EUR, din care aproape 4,5 
milioane EUR vor reprezenta contribuția UE.

Programul LIFE este instrumentul de finanțare al UE 
pentru mediu și poli�ci clima�ce. Acesta a fost lansat în 
1992 și de atunci a cofinanțat peste 4 000 de proiecte în 
întreaga UE și în țări terțe, mobilizând 7,8 miliarde EUR și 
aducând o contribuție de 3,4 miliarde EUR pentru 
protecția mediului și a climei. În acest moment, sunt în 
curs de desfășurare aproxima�v 1 100 de proiecte. 
Programul LIFE, al cărui buget pentru perioada 2014-2020 
este de 3,4 miliarde EUR în prețuri curente, cuprinde un 
subprogram pentru mediu și un subprogram pentru 
poli�ci clima�ce.

Sursa: www.gazetadeagricultura.info

Cris�na BĂLAŞA
Tehnopolis SRL Iaşi

Firmele vor primi ajutoare de minimis și ajutoare de stat 
pentru pregă�rea prac�că și angajarea �nerilor șomeri, iar 
�nerii care vor sa intre în afaceri vor primi sprijin financiar 
pentru dezvoltarea antreprenoriatului, prin noul Program 
Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020. 

As�el, în anul 2016, în "noul POSDRU" vor fi puși la bătaie 
1.862.844.134 euro. Alocarea totală pentru POCU 2014-
2020 este de 5 miliarde de euro, din care 4,3 miliarde de 
euro de la Comisia Europeană și restul din surse naționale, 
în întreaga perioadă de programare 2014-2020. 

Conform Calendarului orienta�v, în anul 2016, în zona 
firmelor și a �nerilor antreprenori, urmează să fie lansate 
cereri de proiecte pentru banii europeni as�el:

Când se dau banii europeni pentru
firme și  �neri antreprenori în
POCU 2016

Axa Prioritară 2 - "Îmbunătățirea situației �nerilor din 
categoria NEETs (care nu merg nici la școala, nici la 
serviciu)". Se vor aloca bani pentru creșterea ocupării 
�nerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, 
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidență în 
regiunea Nord-Est. Aici vor fi bani pentru ajutoare de stat și 
ajutoare de minimis în trimestrul IV 2016 - 90.000.000 
euro. În plus, vor fi granturi globale pentru antreprenoriat 
des�nate �nerilor care vor să intre în afaceri - 28.900.000 
euro în trimestrul II 2016. 

Axa Prioritară 3 - "Locuri de muncă pentru toți". Vor fi bani 
pentru creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor 
cu profil non-agricol din zona urbană (33% din alocarea - 
pentru persoane fizice, 33% - pentru IMM-uri și 34% - 
pentru instrumente financiare). Aici vor fi alocate granturi 
globale de 177.400.000 euro în trimestrul II 2016 și 
instrumente financiare de 88.700.000 euro în trimestrele I 
și II 2016 (50% din suma acordată vor finanța persoane 
fizice care doresc să-și înființeze o afacere, iar din restul de 
50% se vor finanța firme cu o vechime de funcționare mai 
mică de 1 an, pentru a angaja șomeri). 

Tot în Axa 3, firmele vor avea la dispoziție bani pentru 
adaptarea la schimbări. Aici banii vizează creșterea 
numărului de angajați care beneficiază de instrumente, 
metode, prac�ci standard de management al resurselor 
umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea 
adaptării ac�vității la dinamica sectoarelor economice cu 
potențial compe��v / domeniilor de specializare 
inteligentă. Vor fi 69.000.000 euro în trimestrele II și III 
2016. 

Axa prioritară 4 - "Incluziunea socială și combaterea 
sărăciei". Sunt și bani pentru promovarea 
antreprenoriatului social. Aici se va urmări, printre altele 
consolidarea capacității întreprinderilor de economie 
socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă (2/3 
grant global; 1/3 instrumente financiare). Vor fi alocate 
granturi globale de 60.740.000 euro în trimestrul II 2016. 

Sursa: startupcafe.ro

Gabriela COMAN
Tehnopolis SRL Iași
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Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 
prin Autoritatea de Management pentru Programul 
Operaţional Capacitate Administra�vă a lansat CEREREA 
DE PROIECTE IP2/2015 – Sprijinirea acțiunilor privind 
creșterea transparenței în autoritățile și ins�tuțiile publice 
precum și a măsurilor aferente sistemului de control 
managerial intern în cadrul Programului Operațional 
Capacitate Administra�vă 2014-2020.

Proiectele vor fi depuse în cadrul Axei prioritare – 2. 
Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente, 
Obiec�vului specific (OS) 2.2 – Creșterea transparenței, 
e�cii și integrității în cadrul autorităților și ins�tuțiilor 
publice.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să depună 
cererea de finanţare – în perioada de acordare a asistenței 
de către AM POCA, dar nu mai târziu de 8 februarie 2016.

Solicitanți eligibili
Pot depune fișă de proiect în cadrul acestei cereri de 
proiecte următoarele ins�tuții:

 Secretariatul General al Guvernului / Cancelaria 
Primului Ministru;

 Ministerul pentru Societatea Informaţională;
 Ministerul Finanțelor Publice;
 Curtea de Conturi a României.

Parteneri eligibili
Pot fi parteneri în cadrul acestei cereri de proiecte 
următoarele �puri de ins�tuții, cu competențe / atribuții 
dovedite (conform documentelor de cons�tuire / 
înființare / organizare și funcționare) în domeniul în care 
se încadrează obiec�vele proiectului propus, as�el:

 Autorități și ins�tuții publice centrale așa cum sunt 
ele adresate în SCAP;

 Autorități și ins�tuții publice locale de la nivelul 
județelor și municipiilor;

 Autorități administra�ve autonome;
 ONG-uri;
 Parteneri sociali – organizații sindicale, organizații 

patronale, precum și formele de asociere ale acestora 

POCA 2014-2020: Lansare apel IP2
pentru proiecte de creştere a
transparenţei publice şi măsuri
aferente sistemului de control
managerial intern

cu personalitate juridică;
 Ins�tuții publice de învățământ superior acreditate și / 

sau ins�tuții de cercetare;
 Academia Română.

Dana SIMINICĂ
IPA Galați

Sursa: horizon2020news.ro

Comisia Europeană doreşte ca autorităţile de concurenţă 
din statele membre UE să fie mai eficiente în aplicarea 
uniformă a regulilor de concurenţă la nivelul Uniunii. 
Execu�vul european consideră că acest obiec�v poate fi 
a�ns prin creşterea independenţei autorităţilor naţionale 
de concurenţă şi prin îmbunătăţirea tehnicilor de 
inves�gaţie. 

In acest context, Comisia Europeană a lansat o consultare 
publică pentru a obţine opiniile mediului de afaceri cu 
privire la aceste aspectre, precum şi la resursele de care 
este nevoie pentru a pune în aplicare, în mod eficient, 
normele UE privind concurența. 

Ca pas următor,  după constatarea faptelor şi discu�i cu 
autorităţile naţionale pentru concurenţă şi ministerele din 
statele membre,  această consultare publică invită acum o 
gamă largă de părți interesate pentru a oferi feedback cu 
privire potențiale îmbunătățiri  pentru:

 a se asigura că toate autoritățile naționale în domeniul 
concurenței au instrumente potrivite pentru a detecta 
și  sancționara încălcările normelor UE privind 
concurența;

 a asigura că autoritățile naționale de concurență au 
programe eficiente de clemență care să încurajeze 
companiile să prezinte, eventual în mai multe 
jurisdicții, dovezi despre carteluri ilegale

 a proteja independența autorităților naționale de 
concurență, atunci când aplică legislația UE în 
domeniul concurenței și a se asigura că acestea dispun 

Consultare publică: Sporirea
capacității autorităților naționale
de concurență de a asigura
respectarea normelor europene în
domeniu
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de resursele și personalul necesare pentru a face 
munca lor.

Părțile interesate, în special întreprinderile mici şi mijlocii, 
precum şi reprezentanţii asociaţiilor de consumatori, să 
răspundă la iniţia�va Comisiei Europene, completând 
ches�onarul online disponibil la adresa: 
h�ps://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SurveyEmpoweri
ngNa�onalCompe��onAuthori�es

Consultarea se va încheia în data de 12 februarie 2016. 
Pentru informaţii suplimentare, pot fi accesate paginile de 
web: h�p://ec.europa.eu/compe��on/consulta�ons/ 
2015_effe\

Corina ÜRMÖSI
CCINA Constanţa

În cazul cumpărării sau vânzării de produse și servicii din/în 
alte țări se aplică reguli speciale.

Vânzările către întreprinderi
Dacă vindeți produse unei alte întreprinderi, iar produsele 
respec�ve sunt trimise în altă țară din UE, nu percepeți 
TVA, în cazul în care clientul are un număr de TVA valid. 
Puteți totuși deduce TVA-ul pe care l-ați achitat pentru 
cheltuieli conexe (produse/servicii achiziționate pentru a 
putea efectua vânzările respec�ve). În cazul în care clientul 
nu deține un număr de TVA valid, în mod normal, trebuie 
să percepeți TVA-ul aplicabil în țara dumneavoastră.

Vânzările către consumatori
Dacă vindeți și livrați produse către consumatori din altă 
țară din UE, trebuie să vă înregistrați în țara respec�vă și să 
percepeți cota de TVA aplicabilă acolo – cu excepția cazului 

Țări din UE

TVA transfrontalier

în care valoarea vânzărilor dumneavoastră anuale în acea 
țară se situează sub limita stabilită de aceasta (35 000 EUR 
sau 100 000 EUR). Dacă vindeți produse supuse accizelor 
sau mijloace de transport noi (autovehicule, ambarcațiuni 
sau avioane), se aplică reguli speciale .

Cumpărare
Dacă achiziționați produse pentru întreprinderea 
dumneavoastră din altă țară din UE, trebuie să achitați 
TVA-ul pentru tranzacția respec�vă, ca și cum ați fi vândut 
dumneavoastră înșivă produsele, la cota aplicabilă în țara 
dumneavoastră. În mod normal, veți putea deduce această 
sumă ulterior.

Vânzare
Dacă vindeți produse unor clienți din afara UE, nu 
percepeți TVA, dar puteți deduce TVA-ul pe care l-ați 
achitat pentru cheltuieli conexe (produse/servicii 
achiziționate pentru a putea efectua vânzările respec�ve).

Cumpărare
Dacă achiziționați produse de care are nevoie 
întreprinderea dumneavoastră de la un furnizor cu sediul 
în afara UE, în general, trebuie să plă�ți TVA la punctul de 
import (și să-l deduceți în viitoarea declarație fiscală, dacă 
vânzările dumneavoastră sunt supuse impozitării).

Sursa: europa.eu

Adriana FENICHI
CCIA Galaţi

Țări din afara UE

Această comunicare a Comisiei Europene (CE) ins�tuie un 
cadru strategic de consolidare a rolului sectorului privat în 
cadrul țărilor în curs de dezvoltare. Obiec�vul este de a 
spori creșterea locurilor de muncă ajutând beneficiarii să-
și îmbunătățească mediul de afaceri și accesul la noile 
piețe financiare.

Mesajul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor a fost: “Un rol mai puternic pentru sectorul 

Implicarea sectorului privat în
generarea de locuri de muncă și
creștere în țările în curs de
dezvoltare
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privat în realizarea creșterii durabile și favorabile 
incluziunii in țările care sunt în curs de dezvoltare”.

Principalele provocări
Sectorul privat asigură 90% din locurile de muncă din țările 
în curs de dezvoltare, transformându-se într-un partener 
esențial în lupta împotriva sărăciei. Cu toate acestea, 
acesta se confruntă cu provocări mari. Acestea includ lipsa 
accesului la finanțe (în special pentru întreprinderile de 
dimensiuni medii), slaba compe��vitate la export, 
sisteme fiscale ineficiente, carențe ale infrastructurii și ale 
energiei, incer�tudinea juridică și corupția.

Creșterea Durabilă
Pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare la 
implementarea poli�cilor de susținere a sectorului privat, 
CE dorește să:

 consolideze potențialul sectorului privat în calitate de 
partener finanțator, agent de implementare sau 
intermediar: obiec�vul este de a determina Uniunea 
Europeană (UE) să sprijine mai eficient și eficace 
dezvoltarea pe plan local și în domenii, cum ar fi 
energia,  agricultura precum și infrastructura;

 joace un rol mai puternic în calitate de facilitator al 
propriului angajament al întreprinderilor în ceea ce 
privește dezvoltarea, încurajând inves�țiile 
responsabile în lanțuri de aprovizionare și modele de 
producție durabile.

Crearea locurilor de muncă
Ajutorul UE poate acoperi o gamă largă de măsuri 
des�nate să creeze un climat de afaceri mai bun pentru a 
atrage inves�țiile străine, precum și a crește 
produc�vitatea, îmbunătățind as�el veniturile și 
oportunitățile de ocupare a forței de muncă.

Alte �puri de sprijin din partea UE implică:
 reducerea birocrației și barierelor de reglementare 

pentru societăți;
 revizuirea legilor și poli�cilor pentru a ajuta comerțul;
 prestarea de servicii, cum ar fi instruirea și informarea 

în vederea îmbunătățirii capacităților manageriale, 
precum și încurajarea transferurilor de tehnologie și 
de know-how;

 consolidarea microîntreprinderilor, întreprinderilor 
mici și mijlocii.

Sursa: www.eur-lex.europa.eu
Petronela ŞTEFAN 

CCI Bacău 

Obiec�vele cheie ale comunicării

Centrul Enterprise Europe Network Constanţa, din cadrul 
Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură 
Constanţa, a desfăşurat în luna noiembrie 2015 o 
campanie  de informare asupra accesului întreprinderilor 
mici şi mijlocii (IMM) la finanţare. 

În 24 noiembrie 2015, în sala de conferinţe CCINA  a avut 
loc un Eveniment de prezentare a  surselor europene de 
finanţare. Subiectul accesului la finanţare este un subiect 
prioritar la nivel european şi naţional, conform opţiunilor 
transmise de IMM-uri, datorită implicaţiilor pentru 
dezvoltarea afacerilor şi consolidarea poziţiei firmelor pe 

Evenimente de prezentare a
surselor europene de  finanţare la
Constanţa

Camera de Comert si Industrie Bacău, împreună cu Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Nord-Est au organizat în data 
de 3 noiembrie 2015, la Bacău, workshopul “Reţeaua 
Enterprise Europe Network în sprijinul IMM-urilor 
inova�ve din regiunea NE”. 

Evenimentul a fost creat pentru a sprijini 
internaţionalizarea şi inovarea intreprinderile din regiunea 
Nord-Est prin prezentarea oportunităţilor oferite de 
Reţeaua Europeană a Întreprinderilor - Enterprise Europe 
Network, reţeaua oficială a Comisiei Europene. 

Atelierul a reunit peste 35 de par�cipan�.  Reprezentan�i 
firmelor putand afla informa�i referitoare la  serviciile 
oferite de Reţeaua Enterprise Europe, privind iden�ficarea 
de parteneri de afaceri de pe plan internaţional prin 
promovarea ofertei / cererii firmelor într-o bază de date 
considerată cea mai mare din lume, sprijinirea par�cipării 
la evenimente internaționale de matchmaking și oferirea 
oportunităţii de a iden�fica și discuta cu potențialii 
parteneri de afaceri. Tot cu aceasta ocazie au fost 
prezentate si oportunităţile de finanţare pentru IMM-uri 
disponibile prin POR 2014-2020. 

Mihai TULBURE 
CCI Bacău 

EEN: sprijin pentru IMM-urile
dornice să inoveze și să se dezvolte
pe plan internaţional



Desfășurată în perioada 19-22 octombrie 2015 în Iași, la 
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, facultatea de 
Hidrotehnică, Geodezie și 
Ingineria Mediului, acest 
pres�gios eveniment a fost 
organizat de Societatea 
Inventatorilor din România 
(SIR), împreună cu 
Tehnopolis SRL Iaşi.

La eveniment au par�cipat peste 100 de inventatori, care 
au prezentat ” idei prac�ce”, materializate prin proto�puri, 
modele de lucru, desene și fotografii care au adus o 
clarificare a ac�vitaţii lor în domeniul crea�vităţii.

Pe lăngă prezentările pline de savoarea crea�vităţii, 
expoziţia de invenţii a atras numeroși vizitatori, dintre care 
studenţii,  au fost de departe, cel mai numeros și interesat 
grup de exponate.

nr. 4/2015
www.enterprise-europe-erbsn.ro

„INVENT INVEST 2015” -
O manifestare de prestigiu

O echipă de specialiș� a 
par�cipat la jurizarea acestor 
invenţii si inovaţii, premiile 
acordate reprezentând o 
încununare a eforturilor depuse 
de par�cipanţi.

Fiind realizată și sub egida „ Enterprise Europe Network”, 
reţea prezentată la această manifestare, inventatorii au 
avut acces la un instrument care le poate permite o 
internaţionalizare a eforturilor în domeniul crea�vităţii. De 
aceea rezultatele au fost peste așteptări, o bună parte 
dintre aceș�a fiind interesaţi de programul EEN, câţiva 
apelând imediat la specialiș�i de la Tehnopolis în vederea 
realizării de profile, profile deja publicate în reţea.

Fiind organizată la un nivel înalt, această manifestare și-a 
dovedit pe deplin u�litatea, „ideile prac�ce” prinzând 
contur și materializându-se pe diferite paliere de interes.

Radu GROSU
Tehnopolis SRL Iaşi

piaţă, atât prin finanţarea inves�ţiilor în vederea 
diversificării sau ex�nderii capacităţii de produc�e sau 
prestare de servicii a proiectelor inova�ve, cât şi a 
acţiunilor de par�cipare la evenimente de contact în 
vederea internaţionalizării sau a altor �puri de acţiuni de 
promovare a afacerilor.
Au fost susţinute prezentări pe următoarele teme: 
Oportunități de finanțare pentru mediul privat prin 
Programul Operațional Regional 2014-2020, Oportunități 
de finanțare  prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 
2014–2020, Produse pentru creditare și garantarea 
proiectelor inves�ționale de Fondul European de Inves�ții 
(FEI), Programe  europene de finanţare pentru  inovare.
Ne-am  dorit  ca  acestă întâlnire să ofere posibilitatea un 

dialog  construc�v între lectori şi par�cipanţi şi am 
constatat cu există un interes deosebit din partea 
reprezentanţilor IMM-urilor  pentru a  găsi sursele de 
finanţare care se potrivesc cel mai bine afacerilor lor.
În perioada 25-29 noiembrie 2015, Centrul Enterprise 
Europe Network Constanţa a par�cipat cu un stand în 
cadrul târgului TINIMTEX 2015, ediţia de iarnă, care s-a 
desfăşurat în Pavilionul Expoziţional Mamaia. 
Reprezentanţii Centrului au oferit  întreprinzătorilor 
interesaţi informaţii despre posibilităţile de promovare 
prin Reţeaua Enterprise Europe, despre surse de finanţare 
europene şi, desigur, materiale promoţionale.

Irina GĂITĂNARU
CCINA Constanţa
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  1 Februarie        
11 Februarie
22 Februarie        
23 Februarie
23 Februarie       
26 Februarie

CERÁMICA INNOVA V: Networking Event on Habitat, Construc�on, Architecture               Valencia (Spain)
        AgroExpo 2016 Brokerage Event                                                                                                   Izmir (Turkey)

Mobile World Congress 2016 Brokerage Event                                                                          Barcelona (Spain)
        Low Carbon Heat & Water Interna�onal Showcase & Conference 2016                               Glasgow (United Kingdom)

 Interna�onal Conference on Ocean Energy - Business Partnering                                          Edinburgh (United Kingdom)
        Business Speed Da�ng Bavaria -Tyrol for innova�ve companies of the building sector     Munich (Germany)
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Mihai Bravu 46, 800208 Galaţi
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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
Str. Lt.Drăghescu nr.9, 610125 Piatra Neamţ

Tel: (+40 233) 218.071, Fax: (+40 233) 218.072
e-mail: een@adrnordest.ro, Website: www.adrnordest.ro

  6 Mar�e
9 Mar�e             

10 Mar�e            
14 Mar�e
15 Mar�e             
16 Mar�e

             DroneDays 2016 Brokerage Event                                                                                                 Brussels (Belgium)
  Ecobuild & RESOURCE Matchmaking 2016                                                                                 London (United Kingdom)

 Brokerage Event in the framework of Metal Processing STOM 2016                                     Kielce (Poland)
             CeBIT Future Match 2016                                                                                                              Hannover (Germany)

EEN Brokerage Event during ESEF 2016                                                                                       Utrecht (Netherlands)
             Energy Match at Vaasa EnergyWeek 2016                                                                                  Vaasa (Finland)

Mar�e 2016

  5 Aprilie
7 Aprilie
7 Aprilie

12 Aprilie             
26 Aprilie             
28 Aprilie             

             WIRE and TUBE Brokerage Event                                                                                                   Düsseldorf (Germany)
               IndustryMatchMaking 2016 - IMM2016, Business and technology matching event           Sofia (Bulgaria)
               7th Interna�onal Technology Transfer Days BIOMATERIAL 2016                                             Erfurt (Germany)

Food & Hotel Asia 2016                                                                                                                  Singapore (Singapore, Republic of)
Hannover Messe 2016: Technology Coopera�on Days                                                             Hannover (Germany)
4th Biopes�cide Event - Minimising the environmental consequences of Biopes�cide     London (United Kingdom)

Aprilie 2016


