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Programul Microindustrializare:

Fonduri de aproape 100.000 euro
În Programul Comerț
2019, ﬁrmele beneﬁciare vor
putea obţine, conform procedurii propuse, ajutoare ﬁnanciare nerambursabile de
maximum 450.000 de lei ﬁecare, cu o intensitate de 90%.
În cadrul programului Microindustrializare 2019, atelierele şi micile fabrici private
din România vor putea obține
în acest an, pentru investiţii, fonduri nerambursabile
de aproape 100.000 de euro
(maxim 450.000 de lei) ﬁecare. Conform procedurii de
implementare a schemei de
ﬁnanțare, propuse săptămâna
trecută trecută de Ministerul
pentru Mediul de Afaceri, bugetul disponibil va ﬁ mult mai
mic decât în 2018. Concret,
bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2019
este de 22.678.000 lei, față de
cea din anul 2018 - 74 milioane de lei. Pot ﬁ beneﬁciari
ai fondurilor ﬁrmele care se
încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii
într-una din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Sud
Muntenia, Sud-Vest Oltenia,
Vest, Nord-Vest, Centru, respectiv microîntreprinderilor,
întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii în regiunea
de dezvoltare Bucureşti-Ilfov.
De asemenea, ﬁrmele participante trebuie să îndeplinească
o serie de condiții, printre care:
sunt IMM-uri (au până la 249
de angajaţi şi realizează o cifră
de afaceri anuală netă de până
la 50 milioane euro sau deţin
active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei);
au cel puţin 1 an calendaristic
de la înﬁinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de
înscriere a planului de afaceri;
nu au datorii la bugetul general
consolidat şi la bugetele locale,
atât pentru sediul social, cât şi
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pentru toate punctele de lucru;
solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru
a accesa Programul nu au depăşit plafonul de minimis de
200.000 Euro pe durata a trei
exerciţii ﬁnanciare consecutive pentru o întreprindere unică. Totodată: beneﬁciarul de
ajutor ﬁnanciar nerambursabil
are obligația să angajeze până
la plata decontului minim 2
salariaţi pe perioadă nedeterminată şi program normal de 8
ore pe zi și să păstreze numărul
efectiv al locurilor de muncă
active existente la data înscrierii online, aferente salariaților
angajați pe durată nedeterminată, indiferent de norma de
muncă, şi numărul efectiv al
locurilor de muncă create prin
program conform numărului
şi tipului (absolvent după anul
2012/persoană defavorizată/
șomer), pe o perioadă de 3 ani

INS

începând cu anul următor semnării contractului de ﬁnanțare.
Firmele câștigătoare în programul Microindustrializare 2019
vor putea face o serie de cheltuieli cu banii de la stat, printre
care: echipamente tehnologice,
inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC; aparate şi
instalaţii de măsură, control,
reglare, cititoare pentru cod de
bare, cântare electronice cu/
fără printer pentru etichetare,
aparate de marcat electronice
ﬁscale; autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia
vehiculelor de teren simbol G;
investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de
invenție, mărci de produse si
servicii (francize, etichetare
ecologica, licente), softwareuri necesare desfăşurării activităţii; achiziţionarea de spaţii
de lucru, spaţii de producţie,
inclusiv din elemente prefabri-

cate; achiziţionarea de bunuri
mobilier, aparatură birotică;
achiziţionarea de instalaţii/
echipamente speciﬁce în scopul obţinerii unei economii
de energie, precum şi sisteme
care utilizează surse regenerabile de energie pentru eﬁcientizarea activităţilor pentru
care a solicitat ﬁnanţare. De
asemenea, pot ﬁ achiziţionate
prin intermediul programului
instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de
lucru sau producţie, respectiv
poate ﬁ ﬁnanţată participarea
la cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale - pentru
asociatul/acționarul societăţii
aplicante, curs organizat de
către un organism autorizat
recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim
4.500 lei.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Până la ﬁnalul anului,

Creştere la comerţul Se extinde aplicația CPAC
cu autovehicule
Potrivit datelor (INS), în luna martie
2019, volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut,
atât ca serie brută, cu 9,1%, cât şi ca serie
ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 1,8%.
În perioada 1 ianuarie - 31 martie 2019, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut faţă de perioada
similară din 2018, atât ca serie brută, cu 5,3%,
cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul
de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 6,1%.
Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile
de piaţă prestate populaţiei a crescut, atât ca
serie brută, cu 17,4%, cât şi ca serie ajustată
în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de
sezonalitate, cu 16,4%. Potrivit INS, volumul
cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi
cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în
luna martie 2019, comparativ cu luna precedentă, a crescut cu 19,5% datorită majorărilor
înregistrate la comerţul cu motociclete, piese
şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea
motocicletelor (+35,8%), comerţul cu autovehicule (+25,1%), comerţul cu piese şi accesorii
pentru autovehicule (+13,7%) şi la activităţile
de întreţinerea şi repararea autovehiculelor
(+8,7%).
 Doina A. NEAGOE

Aplicația pentru telefoane mobile
„Catalogul Produselor Alimentare Certiﬁcate” (CPAC) va ﬁ extinsă
până la ﬁnele anului cu un modul
pentru pensiuni, inclusiv cele din
Republica Moldova, iar din 2020 va
include și târgurile, expozițiile și iarmaroacele.
Potrivit reprezentanţilor Agenției
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
(AFIR), în momentul de faţă modulul
pentru crame și produse viticole este
operațional, iar până la ﬁnele anului se
va ﬁnaliza şi cel al modulului pentru
pensiuni, inclusiv pensiunile din Republica Moldova. Prin această aplicație,
lansată la începutul lunii noiembrie
2018, utilizatorii au posibilitatea de a
veriﬁca autenticitatea produselor și,
respectiv, de a consulta detaliile referitoare la producător și la rețetele utilizate, cu ajutorul funcției de scanare
a codurilor QR aplicate pe etichetele
produselor omologate. CPAC cuprinde
în prezent lista cu toate produsele ates-

tate, detalii produs (descriere, locație,
denumire, tip atestat, categorie produs),
vizualizare pe hartă GPS a tuturor producătorilor de produse alimentare atestate (Tradițional, Montan, Rețetă Consacrată, Denumire de Origine Protejată
(DOP), Indicație Geograﬁcă Protejată
(IGP), Specialitate Tradițională Garantată (STG), Produse Viticole Atestate)
cu posibilitate de accesare și contact
direct din aplicație, vizualizare detalii
despre producători (telefon, adresă sediu social și punct lucru, listă atestate),
căutare în lista de atestate a producătorilor după diverse criterii, ﬁltrare
produse într-un anumit județ sau pe o
anumită rază, în funcție de tipul atestatului și categoria de produs, citire QR
Code de pe orice etichetă pentru aﬂare
detalii produs. La ora actuală sunt incluse în aplicație nouă categorii de produse (carne, băuturi, paniﬁcație, lapte,
legume-fructe, pește, produse apicole,
produse vinicole și crame, altele.)
 Doina A. NEAGOE
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DSVSA Bihor: Veriﬁcări
soldate cu sancţiuni
Reprezentanţii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
(DSVSA) Bihor au urmărit asigurarea
prevenirii fraudelor alimentare și punerea
pe piața doar a alimentelor sigure și salubre,
care să prevină apariția unor situații nedorite în rândul consumatorilor.
Specialiștii din cadrul DSVSA Bihor au
desfășurat, în ultima perioadă, activități de supraveghere și control în sectorul industriei alimentare, ﬁind vizați operatorii alimentari care
desfăşoară activităţi de procesare și producție,
activități de comercializare a cărnii și cei ce
dețin unități de alimentație publică. În acest
sector au fost realizate 369 de controale din
care 38 au vizat unități de procesare, iar restul
de 331 au acoperit toate tipurile de unități din
sectorul alimentației publice, unități care manipulează, depozitează, prelucrează, transportă și
comercializează alimente. Urmare a acțiunilor
de control au fost aplicate 25 de sancțiuni,
din care 8 amenzi contravenționale în valoare
totală de 24.200 lei, principalele deﬁciențe
constatate și sancționate de către inspectorii
din cadrul DSVSA Bihor ﬁind reprezentate de
depozitarea alimentelor în condiții insalubre,
comercializarea de alimente în spații neautorizate, respectiv, manipularea și etichetarea
necorespunzătoare a alimentelor. În ceea ce
priveşte sectorul industriei zootehnice, au fost
veriﬁcate cu precădere unitățile de producție
zootehnică, unitățile de comercializare animale, cu accent pe aspectele conexe circulației
animalelor și prevenirii introducerii unor boli
majore. Astfel în această perioadă au fost realizate 44 activități de control din care 26 controale în traﬁc, înpreună cu reprezentanții IPJ
Bihor, ﬁind aplicate un număr de 14 sancțiuni,
din care 7 amenzi contravenționale în valoare
totală de 8.400 lei. De precizat că principalele abateri sancționate ﬁind reprezentate de
deținerea sau transportul de animale neidentiﬁcate și/sau fără documente sanitare veterinare,
respectiv nerespectarea normelor de bunăstare
animală în timpul transportului.
 Doina A. NEAGOE

