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• Cradle to Cradle Network va funcţiona şi după terminarea proiectului INTERREG IVC
Comisia Europeană prin, Direcţia Politici Regionale şi de Mediu, a salutat rezultatele proiectului, informaţiile teoretice 
colectate şi schimbul real de bune practici realizat la nivel interregional între cei 10 parteneri în promovarea utilizării 
principiilor eco-sustenabile în domeniile construcţii, industrie şi bună guvernanţă. Abordarea integrată a resurselor 
financiare europene, prin intermediul strategiilor regionale inovative si de mediu, este angajamentul pentru viitor al 
tuturor regiunilor partenere în acest proiect. 
Din ianuarie 2012, primele proiecte C2C vor fi promovate şi în Regiunea Nord-Est, odată cu pregătirea şi aplicarea de 
prepopuneri pentru apelul 2 RO-UA-MD pentru: crearea unei platforme transfrontaliere de schimb de materiale şi deşeuri 
gestionate de autorităţile publice locale (lead partner Municipiul Botoşani), promovarea avantajelor utilizării materialelor 
de construcţii neconvenţionale în casele de locuit (lead partner Universitatea “Gh. Zane” Iaşi) şi creare tabără de tineret 
pe principiul sistem integrat verde, o construcţie reabilitată şi un pachet de activităţi specifice (lead partner Consiliul 
Judeţean Vaslui).
Acestea, precum şi promovarea unui Plan Regional de Acţiune de Eco-eficacitate în Regiunea Nord-Est, bazat pe bunele 
practici Cradle to Cradle identificate şi selectate la nivel european, conectarea regiunii la cele mai noi principii privind 
managementul ecologic,  instruirea unor angajaţi din cadrul autorităţilor publice locale în domenii ca managementul 
integrat al clădirii şi anveloparea clădirii sau pregătirea specificaţiilor tehnice pentru achiziţii servicii asistenţă tehnică 
pentru actualizare strategii de dezvoltare locală în Municipiile Suceava, Botoşani, Iaşi, Piatra Neamţ, Bacău şi CJ Bacău, 
reprezintă câştigul real şi imediat al regiunii din acest proiect promovat de ADR Nord-Est. 
Mai multe detalii pe www.adrnordest.ro  
 

• Volumul investiţiilor Uniunii Europene în Cercetare & Dezvoltare creşte puternic – dar 
este încă în urma competitorilor globali
Analiza “Tabloului investiţiilor industriale europene în C&D”, realizată  de Comisia Europeană 
pentru perioada 2009-2010, a evidenţiat faptul că, deşi volumul investiţiilor realizate în C&D  
de către companii europene de vârf a crescut semnificativ comparativ cu anul 2009, cifrele 
sunt mici comparativ cu marii “jucători”  din Statele Unite şi alte zone din Asia.
Investiţiile în C&D din 50 companii de top au inclus 15 firme din Uniunea Europeană, 18 din 
Statele Unite şi 13 firme japoneze. Primele două locuri fruntaşe sunt ocupate de companii 
farmaceutice din Elveţia şi Statele Unite – Roche (7,2mld. Euro) şi Pfizer (7 mld. Euro). Cel mai 

mare investitor din UE în C&D este Volkswagen (6,3mld. Euro), urmat de Nokia, Daimler şi Sanofi-Aventis.
Comisarul European pentru Cercetare, Inovare şi Ştiinţă, dna Máire Geoghegan - Quinn a calificat aceste rezultate ca fiind 
“un semnal pozitiv” pentru majorarea semnificativă a locurilor de muncă şi creşterea economică prin inovare.
Cele 1400 companii analizate au înregistrat o creştere cu 3% a numărului locurilor de muncă începând cu anul 2009.
Tendinţele din ultimii 8 ani arată că, în general, creşterea locurilor de muncă în sectoarele de C&D este mai mare decât 
în alte sectoare şi firmele sunt mai puţin afectate de recesiunea economică, cercetarea şi dezvoltarea devenind un factor 
crucial în transformarea în produse şi crearea de noi locuri de muncă. Companiile germane au înregistrat cea mai mare 
creştere anuală  (cu 8,1%), în special datorită unor companii din industria de automobile (Daimler, Volkswagen şi BMW).
Sursă:http://www.projectsmagazine.eu.com/news/eu_randd_investment_recovers_strongly_but_is_still_behind_
global_competitors

• România va primi expertiza BERD pentru implementarea proiectelor mari de mediu şi de eficienţă energetică
Ministrul Afacerilor Europene, domnul Leonard Orban, s-a întâlnit la 29 noiembrie 2011 cu Patrick Marquet, directorul 
Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) pentru Infrastructura municipală şi de mediu, aflat într-o vizită 
în România. Întrevederea a avut ca scop discutarea modalităţilor prin care BERD poate sprijini cu experţi România, pentru 
creşterea ratei de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune.

BERD va acorda României cu prioritate expertiză pentru implementarea proiectelor în domeniul managementului apelor 
şi apelor uzate, al managementului deşeurilor, pentru creşterea eficienţei energetice şi pentru sistemul de termoficare 
centralizat. Detaliile concrete ale cooperării dintre Ministerul Afacerilor Europene şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare vor fi stabilite printr-un schimb de scrisori între conducerile celor două instituţii.
„România şi-a propus ca, la sfârşitul anului 2012, rata de absorbţie a fondurilor europene să atingă 20 % din totalul de 
19,8 miliarde de euro alocat de Comisia Europeană pentru intervalul 2007-2013”, a menţionat ministrul Leonard Orban, 
subliniind că ţara noastră intenţionează să valorifice cât mai repede şi mai eficient oferta de sprijin primită din partea BERD.
 Sursa: www.maeur.gov.ro

• Afacerile se dezvoltă mai uşor cu finanţare de la BCR şi garanţii obţinute prin Iniţiativa JEREMIE
Banca Comercială Română (BCR) oferă credite garantate, în proporţie de 80%, prin Iniţiativa JEREMIE (Joint European 
Resources for Micro to Medium Enterprises). Această iniţiativă este implementată în România de către Fondul 
European de Investiţii, pe baza unui parteneriat între Comisia Europeană şi European Investment Bank Group, 
scopul principal fiind acela de a îmbunătăţi finanţarea IMM-urilor din fonduri structurale, în perioada 2007 – 2013. 
Garanţia JEREMIE se acordă pentru 80% din valoarea creditului şi este obţinută direct de la BCR cu costuri zero (comision 
de garantare zero). Este acordată în cadrul “Schemei transparente de ajutor de minimis sub formă de garanţii de 
portofoliu de credite, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în România”, finanţată de Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE), Axa 
Prioritară 1 - Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, Domeniul de intervenţie 1.2 - Accesul IMM-urilor la finanţare.  
Pentru mai multe detalii, accesaţi https://www.bcr.ro/ro/corporate/Companii/finantari/programe-finantare/credit-
investitii-capital-lucru-jeremie
Sursa www.fonduristructurale.ro

 • Companiile au acces la instruire şi asistenţă gratuită pentru accesare program de finanţare a inovării
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică – Organism Intermediar în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea 
Competitivităţii Economice” (POS CCE), derulează campania de instruire a potenţialilor beneficiari interesaţi de trei 
operaţiuni deschise în cadrul Axei Prioritare 2 din POS CCE „Creşterea competitivităţii economice prin cercetare –dezvoltare 
şi inovare”. Astfel, o echipă de experţi, în cadrul Programului de Instruire pentru Potenţiali Beneficiari, va organiza seminarii 
şi sesiuni de coaching gratuite şi va furniza asistenţă, până la obţinerea finanţării, pentru cei interesaţi de următoarele 
operaţiuni:

• O.2.3.1 „Start-up-uri şi spin-off-uri inovative”,
• O.2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor”
• O.2.1.1 „Proiecte de CD în parteneriat între universităţi, institute de cercetare şi întreprinderi”

Accesul participanţilor la instruire şi asistenţă este gratuit şi va fi acordat în limita locurilor disponibile, având prioritate 
potenţialii beneficiari care întrunesc condiţiile de eligibilitate şi ale căror idei de proiecte sunt relevante pentru operaţiunile 
deschise în cadrul Axei Prioritare 2.
Programul se adresează tuturor celor interesaţi de cele trei operaţiuni, indiferent de stadiul în care se află ideea proprie de 
proiect sau dacă sunt în curs de identificare a unei idei.
Dacă sunteţi interesat de activităţi de cercetare industrială, transfer tehnologic şi dotare cu echipamente pentru 
introducerea în producţie a unor produse noi (cheltuielile cu achiziţia de active corporale şi necorporale fiind o cheltuială 
eligibilă), merită să vă gândiţi la această oportunitate.
Pentru participarea la programul de instruire,  puteţi transmite o solicitare la adresa de email: proiecteaxa2@edevelop.eu.
Persoana de contact: Andrada Bâc, telefon:  0755.113.272, 0356.455.251

 � Ştiri

 � Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Suceava

Camera de Comerţ, Industrie 
şi Agricultură Suceava (CCIA 
Suceava), ca organizaţie 
autonomă, neguvernamentală 
şi de utilitate publică, are 
menirea să promoveze 
interesele membrilor săi 
în raport cu autorităţile 
române şi cu organismele din 
străinătate,  pentru dezvoltarea 
economiei judeţului Suceava 
corespunzător cerinţelor 
economiei de piaţă.

Camera a dezvoltat şi furnizează 
mediului de afaceri din judeţul 
Suceava servicii dedicate 
multiple, după cum urmează:
• Înfiinţări firme – Prin 
intermediul Pachetului de 
servicii integrat  „Firme la 
cheie”, CCIA Suceava vine în 
întâmpinarea celor care doresc să-şi înfiinţeze orice tip de organizaţie (comercială sau nu) sau să efectueze orice tip 
de modificare (fuziuni, divizări, lichidări, menţiuni, avize, autorizări) – pachetul incluzând acte de înfiinţare, avize şi 
autorizaţii necesare funcţionării, eliberare formulare cu regim special, ştampile, model standard  contracte pe care le 
va încheia în perioada următoare.
• Organizează evenimente economice, târguri şi expoziţii, prin intermediul Centrului de Conferinţe al Expo Suceava, 
care oferă companiilor interesate cele mai bune condiţii pentru organizarea de evenimente (conferinţe, congrese, 
simpozioane şi seminarii, lansări de produse, întâlniri de afaceri, prezentări de firmă, conferinţe de presă, etc.)
• Şcoala de afaceri „Bucovina” este furnizor de servicii, care are ca principal scop instruirea, formarea şi perfecţionarea 
profesională la nivelul standardelor internaţionale a persoanelor interesate în practicarea unor meserii sau 
specializări necesare în toate domeniile de activitate. Cursurile de formare îşi propun să instruiască atât agenţii 
economici cât şi persoane fizice interesate, de vârste şi formări profesionale diverse.
• Servicii de consultanţă privind finanţarea prin intermediul fondurilor structurale
• Consultanţă internaţională în afaceri
• Arbitraj comercial

Dintre rezultatele înregistrate în perioada 2009 – 2010, pot fi menţionate:
– experienţă în organizarea a peste 50 de evenimente expoziţionale (târguri şi expoziţii) numai în judeţul Suceava şi 
mai bine de 45 în ţară şi în străinătate, precum şi convocarea unor forumuri şi conferinţe naţionale diverse, cu ocazia 
desfăşurării târgurilor şi expoziţiilor. 
- 19 tipuri de curs/training de formare profesională sau de perfecţionare profesională pentru întreprinzători/
angajaţi/persoane în căutarea unui loc de muncă şi parteneriate cu instituţiile statului.
- misiuni economice diverse de importanţă locală şi naţională (Franţa, Austria, Ucraina, Ungaria, Republica Cehă, 
Republica Moldova etc.), cea mai importantă fiind cea de la evenimentul internaţional Expo Shanghai (23 Iulie – 3 
August 2010).
- 595 de absolvenţi ai cursurilor gratuite în primii 2 ani de proiect în cadrul proiectului CREA (în colaborare cu 
Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi) şi peste 6000 de persoane care au beneficiat de consultanţă şi informare 
antreprenorială gratuită. 
- 125 absolvenţi ai cursului de manager de proiect, 34 de absolvenţi ai cursului de expert achiziţii publice şi 60 de 
absolvenţi ai cursului de administrator de imobile
- 20 de cereri de finanţare pentru societăţi comerciale, autorităţi publice şi ONG în valoare totală aprobată de 5,5 
milioane EUR în derulare (fără cuantificarea proiectelor în curs de aprobare, pe lista de rezervă sau respinse pe criterii 
tehnice). Terminalul BRM a promovat un număr de 7 proiecte cu finanţare din fonduri europene: 2 finalizate în 
valoare de 4 milioane de euro şi 5 în curs de implementare în valoare de 13 milioane de euro.
- 1200 de proceduri de achiziţie finalizate în 5 ani de activitate şi pentru Terminalul Bursei Române de Mărfuri,  în 
valoare tranzacţionată totală de 150 milioane Euro, media optimizării preţurilor fiind de 15%.
- Furnizare servicii de suport complete pentru mediul de afaceri. 

Date de contact: 
Sediul Central – Suceava, Str. Universităţii, nr. 15-17, cod poştal 720229
Telefon: 0230 521 506
Mobil: 0742 520 099
Fax: 0230 520 099
E-mail: cci@ccisv.ro, 
www.ccisv.ro

 � Centrul de Studii Europene Iaşi

Centrul de Studii Europene (CSE) 
funcţionează ca departament 
interfacultăţi în cadrul  Universităţii 
“Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, asociind 
resurse din domenii diferite ale 
studiilor europene (economie, drept, 
istorie, ştiinţe politice şi administrative, 
geografie, dezvoltare regională, altele). 
Centrul funcţionează din anul 2000, ca 
rezultat al participării UAIC la proiectul 
PHARE intitulat “Înfiinţarea de Centre 
de Excelenţă în Studii Europene”.

Centrul organizează programe de 
educaţie şi formare profesională prin 
studii interdisciplinare şi specializate 
de master şi cursuri postuniversitare 
de scurtă durată, realizează cercetări 
şi oferă consultanţă în domeniul 
studiilor europene, participă la 
programe naţionale şi internaţionale 
de cooperare în educaţie şi cercetare, promovează informarea, dezbaterea şi dialogul cu privire la Europa şi procesul de 
integrare prin conferinţe, seminarii, publicaţii de specialitate. 
Programele educaţionale derulate în prezent sunt:
• Master în Studii Europene 
• Master în Dezvoltare Regională 
• Cursuri de Studii Europene în regim de certificat 
• Cursurile facultative Jean Monnet 

Programul de cercetare acoperă arii tematice prioritare de interes la nivel naţional şi european, având drept scop 
valorificarea potenţialului de cercetare al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, promovarea excelenţei în cercetarea 
academică, dezvoltarea de parteneriate la nivel naţional şi european, creşterea vizibilităţii rezultatelor de cercetare ale 
universităţii şi ale instituţiilor partenere. Domeniile principale de interes  pentru CSE sunt:
• ECONOMIE: economie europeană, politici europene, piaţa internă, comerţ şi specializare internaţională, cooperare 
transfrontalieră şi politica europeană de vecinătate 
• DEZVOLTARE REGIONALĂ (disparităţi regionale şi coeziune, model centru - periferie, poli secundari de creştere, 
specializare internaţională şi competitivitate, turism şi dezvoltare regională, investiţii străine directe, migraţie, 
guvernare locală şi regională, politică europeană de coeziune)
• ŞTIINŢE POLITICE şi administraţie publică în Europa: sisteme de guvernare şi politici europene; societate şi cultură 
europeană;
DREPT: drept european, dreptul funcţiei publice, drept economic şi social

Programul de formare continuă cuprinde cursuri de specializare şi de perfecţionare de scurtă durată. Oferta actuală de 
cursuri certificate CNFPA este formată din curs de perfecţionare MANAGER PROIECT.

Programul de consultanţă se focalizează pe consilierea instituţiilor publice, a agenţilor economici şi a persoanelor 
fizice pentru elaborarea de studii şi cercetări de piaţă, dezvoltarea de strategii de dezvoltare şi de afaceri, realizarea 
proiectelor de dezvoltare locală, a programelor de restructurare industrială şi de reconversie profesională, obţinerea de 
finanţări prin programe europene.

Programul de informare şi promovare contribuie la diseminarea informaţiilor despre Uniunea Europeană şi procesul 
de integrare, la o mai bună cunoaştere şi înţelegere a sistemului de funcţionare a Uniunii Europene. CSE elaborează, 
publică şi distribuie materiale de informare despre politicile, instituţiile şi evenimentele europene (pliante, broşuri, 
afişe, buletine informative), organizează seminarii, dezbateri şi mese rotunde cu participarea mediului academic, 
a instituţiilor publice, a mediului de afaceri, a societăţii civile,  publică articole şi comunicate de presă, participă  la 
emisiuni radio şi TV, organizează expoziţii, lansări de carte, evenimente culturale.

Centrul de Studii Europene este membru fondator al Asociaţiei Române de Studii ale Integrării Europene şi face parte 
din reţeaua Jean Monnet (9 acţiuni până în 2009), Reţeaua Naţională a Centrelor de Studii Europene (opt centre), 
Reţeaua Centrelor de Documentare Europeană (peste 400), Reţeaua Team Europe, Reţeaua Comunicatorilor REGIO 
Nord-Est, Reţeaua de inovare Nord-Est. 

Date de contact:
Bulevardul Carol I (Corp I), nr. 19,  Iaşi - 700507, România
Telefon +40.232.201.318; Fax +40.232.201.318
E-mail: studeur@uaic.ro
Persoana de contact: D-na Gabriela Carmen Pascariu – Director (Telefon  +40.232.201.402; e-mail: gcpas@uaic.ro)

nr. 4, 2011



 � Surse de finanţare

Titlu Termen 
limită

Schema de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor

Finanţator: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Sursa: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Informaţii suplimentare: http://www.minind.ro/  

Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României şi se aplică până la data de 31 
decembrie 2013.

Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri 

Finanţator: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Sursa: Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri 

Informatii suplimentare: http://www.aippimm.ro/articol/comunicate/anunt-important-7/

Începând cu data de 14 februarie 2011 solicitanţii pot depune cererile de înmatriculare  ale SRL-D la Oficiile Registrului 
Comerţului. Înscrierea on-line a planurilor de afaceri de către SRL-D este activă începând cu data de 22.02.2011 la 
următorul link: http://programenationale2011.aippimm.ro/ 

Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare 
- START 2011

Finanţator: Ministrul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Sursa: www.aippimm.ro

NOU!
Informatii suplimentare: http://www.aippimm.ro/

Cerere de proiecte cu depunere continuă, în limita bugetului alocat.
Înscrierea în program şi solicitarea acordului de principiu pentru finanţare se fac on-line pe site-ul www.aippimm.
ro, conform procedurii de înscriere on-line şi înregistrarea în Registrul Unic Electronic, aprobată prin decizia 
Preşedintelui Agenţiei. 
Formularul de înscriere on-line este disponibil pe site-ul www.aippimm.ro începând din data de 18.04.2011, ora 10.00.

Schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

Fonduri nerambursabile pentru asigurarea dezvoltării economice durabile

Finanţator: Ministerul Finanţelor Publice 
Sursa: Ministerul Finanţelor Publice

NOU!
Informatii suplimentare: http://www.mfinante.ro/ghidajstat.html?pagina=domenii

Proiectele se depun în mod continuu până în 2013.

Începând cu data de 3 decembrie 2010, se reia sesiunea de depunere a Cererilor de acord pentru finanţare în temeiul 
H.G. nr.1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice 
durabile, cu modificările şi completările ulterioare.

Programul de finanţare a consultanţei în afaceri BAS România 2011

Finanţator: Banca Europeana pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
Sursa: www.basromania.ro

NOU!
Informatii suplimentare: http://www.basromania.ro/

Nu există termen-limită pentru depunerea cererilor de co-finanţare.

POSCCE: Op 3.3.1 “Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri”

Finanţator: Uniunea Europeană
Sursa: Ministerul Comunicaţiilor şi Societaţii Informaţionale

NOU!
Informatii suplimentare: http://fonduri.mcsi.ro/?q=node/162

Inregistrarea propunerii de proiect se va realiza on-line, în mod continuu, începând cu 5 octombrie 2011 ora 9,00 şi se 
va încheia în 30 martie 2012 ora 16,30.

Bani pentru cercetare în parteneriat între universităţi / institute de cercetare şi întreprinderi Op. 2.1.1 “Proiecte de 
cercetare în parteneriat între universităţi/institute de cercetare şi întreprinderi”POSCCE: AP 2 “Cercetare, dezvoltare 
tehnologică şi inovare pentru competitivitate”, DMI 2.1 “Proiecte de Cercetare - Dezvoltare în parteneriat între 
universităţi/institute de cercetare şi întreprinderi, în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie”

Finanţator: Uniunea Europeană 
Sursa: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică

Informaţii suplimentare: http://www.mct.ro/index.php?action=view&idcat=723

Competiţia lansată în anul 2010 este cu depunere continuă, până la epuizarea bugetului alocat.

p. 2.3.1 Sprijin pentru Start-up-uri şi Spin-up-uri inovative
POS CCE: AP2 “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare”, DMI 2.3 “Accesul întreprinderilor la 
activităţi CDI” 

Finanţator: Uniunea Europeană
Sursa: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică

Informaţii suplimentare: http://www.ancs.ro

Cererile de finanţare se primesc până la epuizarea bugetului acestui apel pentru proiecte.

Operaţiunea 1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale. Operaţiunii 1.1.1. A2 “Sprijin pentru 
implementarea standardelor internaţionale”,
POS CCE: AP 1 „Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient”, DMI 1.1 „ Investiţii productive şi pregătirea pentru 
competiţia pe piaţă în special a IMM-urilor”

Finanţator: Uniunea Europeana
Sursa: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (OI IMM)

Informaţii suplimentare: http://www.aippimm.ro/

Aplicaţia electronică de înregistrare on-line a proiectelor s-a deschis pe data de 15 decembrie 2011, ora 09.00. Apelul 
de proiecte va rămâne deschis până pe 28.02.2012, ora 16:00.

Titlu program: Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Est Europa 
Titlul proiectului: ASVILOC PLUS - “Agenţii ce sprijină valoarea sistemelor de inovare în economiile locale şi regionale”
Editor: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
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 � Ştiri

• Întreprinderi sociale
Printr-o propunere de regulament lansată în data de 7 decembrie 2011, Comisia Europeană pune bazele unei pieţe 
europene puternice pentru fondurile de investiţii sociale. Se introduce o nouă etichetă – „Fond de antreprenoriat social 
european” –, astfel încât investitorii să poată identifica uşor fondurile care se concentrează pe investiţii în întreprinderi 
sociale europene. Abordarea este simplă: după ce îndeplinesc cerinţele prevăzute în propunere, administratorii 
fondurilor de investiţii sociale vor putea să îşi promoveze fondurile în toată Europa. Pentru a obţine eticheta, un fond 
trebuie să dovedească faptul că investiţiile sunt dedicate în mare parte (70 % din capitalul primit de la investitori) 
sprijinirii întreprinderilor sociale. Prin stabilirea unor reguli uniforme privind informarea investitorilor, aceştia vor 
putea obţine informaţii clare şi utile cu privire la respectivele investiţii.
Michel Barnier, comisarul pentru piaţa internă, a declarat că vor fi introduse noi măsuri care vor contribui la crearea de 
întreprinderi sociale. Principalele elemente ale propunerii CE sunt: 
•  O marcă UE recunoscută pentru fondurile de antreprenoriat social: Regulamentul prevede crearea unei mărci 
comune: „Fond de antreprenoriat social european”. Datorită acestei etichete, investitorii vor şti că cea mai mare parte a 
investiţiei lor va merge către întreprinderi sociale. 
•  Informaţii de o calitate mai bună pentru investitori: Toate fondurile care vor folosi noua marcă vor trebui să 
publice informaţii clare despre tipurile de întreprinderi sociale pe care le vizează, despre modalităţile de selectare, 
precum şi despre modul în care vor sprijini întreprinderile sociale şi modul în care va fi monitorizat şi raportat impactul 
social; 
•  O evaluare mai precisă a performanţelor: Măsurile propuse conţin prevederi clare privind obligaţia fondurilor de 
a informa investitorii cu privire la modul în care vor asigura monitorizarea şi întocmirea de rapoarte privind impactul. 
•  Eliminarea barierelor legate de atragerea de fonduri în Europa: Cu ajutorul unui paşaport european, fondurile de 
antreprenoriat social ar putea atrage fonduri din toată Europa. Administratorii de fonduri nu vor fi forţaţi să utilizeze 
noul cadru, însă dacă fac acest lucru, vor putea avea acces la investitori din toată Uniunea Europeană şi vor beneficia de 
o marcă UE uşor de recunoscut, în care investitorii vor avea o încredere tot mai mare şi pe care o vor căuta; 
•  Disponibilitatea pentru investitori: Deoarece investiţiile în întreprinderi sociale pot fi riscante, eticheta „Fond de 
antreprenoriat social european” va fi disponibilă, într-o primă etapă, doar investitorilor profesionişti. După ce cadrul 
devine complet operaţional, Comisia va studia posibilitatea de a permite şi accesul micilor investitori la aceste investiţii.
Detalii:http://ec.europa.eu/internal_market/investment/social_investment_funds_en.htm
Sursă: Comisia Europeană

• Femei - mentor pregătite să îndrume femeile antreprenoare la debutul afacerii
Comisia Europeană a lansat o nouă reţea europeană de mentori care va promova spiritul antreprenorial în rândul 
femeilor, prin schimbul de know-how şi de experienţă.
Femeile reprezintă doar 34,4% din lucrătorii care desfăşoară o activitate independentă din Europa. Pentru a mări acest 

procent, femei de succes în afaceri vor ajuta femeile antreprenoare care au înfiinţat o nouă întreprindere în urmă cu doi 
şi patru ani. Mentorii vor oferi acestor noi antreprenoare sfaturi concrete cu privire la modul în care să îşi conducă şi să 
îşi dezvolte întreprinderile în fază critică de început şi le vor ajuta să acumuleze competenţele interpersonale necesare. 
Reţeaua va acoperi 17 ţări europene (Albania, Belgia, Cipru, Macedonia, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Muntenegru, 
Olanda, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Turcia şi Marea Britanie). Vor participa 170 de mentori.
Sursă: Comisia Europeană (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/index_
en.htm)

• Parlamentul European a aprobat scăderea ratei de cofinanţare a României la proiectele finanţate din fondurile 
structurale
Uniunea Europeană va suporta până la 95% din costurile proiectelor de dezvoltare regională din Grecia, Irlanda, 
Portugalia, România, Letonia şi Ungaria pentru a încuraja redresarea acestora, se arată într-o rezoluţie adoptată de 
Parlamentul European la începutul lunii decembrie.
Statele membre care se confruntă cu dificultăţi de lichidităţi şi care beneficiază de asistenţă financiară din partea UE vor 
deveni eligibile pentru o creştere temporară de 10 puncte procentuale a finanţărilor actuale pentru anumite proiecte, 
fără a creşte volumul total al fondurilor structurale pentru fiecare stat membru.
Aceste state vor trebui să demonstreze că nu dispun de resursele necesare pentru plata contrapartidei naţionale a 
costurilor proiectelor şi necesitatea de a creşte ratele de cofinanţare şi să arate în ce scop folosesc această derogare, 
oferind informaţii cu privire la măsurile complementare pentru a concentra fondurile pentru competitivitate, creştere 
economică şi crearea de locuri de muncă. Creşterea ratei UE de cofinanţare va fi limitată la perioada pentru care 
statul respectiv a beneficiat de asistenţă UE prin mecanismul european de stabilitate financiara sau de mecanismul 
balanţei de plăţi şi se va aplica retroactiv. Cu toate acestea, derogarea va fi limitată până la sfârşitul anului 2013.  
Sursa: Parlamentul European

• Proiect „INOLINK – Conectarea teritoriului printr-o reţea de inovare”
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică 
(ANCS), a organizat, în data de 24 noiembrie 2011, la Iaşi (Hotel Ramada), conferinţa regională pentru promovarea 
activităţii de inovare şi transfer tehnologic în Regiunea Nord - Est. Participanţii la acest eveniment au fost  reprezentanţi 
ai autorităţilor publice locale, ai universităţilor şi centrelor de cercetare din regiune, precum şi reprezentanţi ai mediului 
de afaceri şi IMM-uri interesate. În cadrul sesiunilor în plen / atelierelor de lucru au fost abordate  teme de interes cum 
ar fi: Strategia de Inovare a Regiunii Nord-Est şi exemple de proiecte implementate de ADR Nord-Est în domeniul inovării 
(Asviloc Plus, Cradle to Cradle, Inolink), prezentarea potenţialului infrastructurii de CDI şi adaptarea la cerinţele pieţei 
din Regiunea Nord – Est, politica industrială bazată pe clustere inovative în România,  exemple de parteneriate între 
mediul CDI şi mediul de afaceri din Regiunea Nord – Est. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa a peste 100 de participanţi. 
Municipiul Iaşi este cel de-al patrulea oraş care a găzduit aceasta iniţiativă, după Braşov, Constanţa şi Craiova. 


