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CRITBIZ – Dezvoltarea strategică pentru

Ecosistemul antreprenorial
din regiunea Nord-Vest

Programul CRITBIZ se
adresează persoanelor între
18 și 64 ani, cu domiciliul sau
reședința în regiunea NordVest (județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș,
Sălaj, Satu Mare), și care vor
să înﬁințeze o afacere în regiune în domeniul industriilor
creative sau IT.

Ieri, 7 iunie, Asociația pentru Promovarea Afacerilor în
România (APPAR) din Oradea,
Camera de Comerț și Industrie
Bihor (CCIBH), împreună cu
Grupul PONT au organizat la
Gekko Pub (str. Tudor Vladimirescu nr. 40) conferința de presă
privind Programul de dezvoltare antreprenorială CRITBIZ.
Conferința de presă a fost susținută de domnul Gönczi József,
vicepreședinte APPAR, domnul
Badea Constantin, Director General CCI Bihor și domnul Farkas András, cofondator Grupul
PONT. Programul de antreprenoriat CRITBIZ este derulat de
Asociația pentru Promovarea
Afacerilor în România, care a
primit ﬁnanțare prin Programul Operaţional Capital Uman
2014-2020. Partenerii principali ai proiectului sunt Camera
de Comerț și Industrie Bihor
și Grupul PONT. CRITBIZ
este, practic, un program de
dezvoltare antreprenorială cu
scopul de a genera o schimbare de perspective în lumea
antreprenoriatului românesc.
Misiunea programului CRITBIZ este dezvoltarea strategică
a ecosistemului antreprenorial
din regiunea Nord-Vest (județele Bihor, Bistrița-Năsăud,
Cluj, Maramureș, Sălaj și Satu

Mare) în sectoarele industrii
creative și IT prin crearea unei
rețele de colaborare profesionale și comunități de suport.
În acest scop, proiectul vizează formarea antreprenorială a
minimum 400 de participanți
din regiune și alegerea a 48
planuri de afaceri sustenabile spre ﬁnanțare cu maximum
40.000 Euro. Principiile care
deﬁnesc programul CRITBIZ
sunt inovare socială, egalitate,
accesibilitate, sustenabilitate și
utilizarea eﬁcientă a resurselor.
Prin înﬁințarea unor întreprinderi noi, inovative, se contribuie la creșterea economică a
regiunii, crearea de noi locuri
de muncă, includerea tinerilor,
șomerilor și a tuturor persoanelor interesați de antreprenoriat,
promovarea antreprenoriatului
feminin, și la protecția mediului prin dezvoltare durabilă. În
categoria industriei creative
intră acele activități economice

Buletin de avertizare

Oﬁciul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea dăunătorului: păduchele din San Jose – tratamentul
I, generaţia I, la pomii fructiferi (măr, păr,
gutui, prun). Se mai combat: omizi defoliatoare, aﬁde, minatoare, rapăn, făinare, monilioză, ciuruire.
Efectuaţi tratamentul folosind unul din
amestecurile: Pyrinex Quick – 0,1% + Dithane
M 45 – 0,2%; Calypso 480 SC - 0,02% + Topsin 70 WDG - 0,07%; Poleci - 0,075% + Score
250 EC – 0,2 l/ha; Juvinal – 0,05% + Foplan
80 WDG – 0,2%. Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: 8 – 12 iunie 2018. Tratamentul se repeta la 7 – 12 zile, utilizîndu-se un
alt amestec din cele menţionate mai sus.
După golire, ambalajele din material plastic
se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluţia rezultată golindu-se în rezervorul maşinii de tratat.
Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.
Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, protecţia albinelor şi a mediului
înconjurător aşa cum prevede legislaţia în vigoare precum şi protocoalele de colaborare nr.
328482/2015 şi nr. 3242/F/2016. 

care se ocupă de generarea sau
exploatarea cunoștințelor și informației.
Alternativ, sunt denumite industrii culturale sau domenii
ale economiei creative: publicitatea, arhitectura, arta, meșteșugurile, design-ul, moda,
ﬁlmul, muzica, artele scenei,
editarea (publishing), cercetarea și dezvoltarea, software-ul, jocurile și jucăriile, TV
& radio, jocurile video. În ceea
ce priveşte tehnologia informaţiilor şi telecomunicaţii, aceasta
este tehnologia necesară pentru
prelucrarea (procurarea, procesarea, stocarea, convertirea
și transmiterea) informației, în
particular prin folosirea computerelor pe multiple domenii legate de date și informații, cum
ar ﬁ: procesoare, calculatoare,
hardware și software, limbaje
de programare și altele. Trebuie precizat faptul că Asociaţia
Pentru Promovarea Afacerilor

în România sprijină întreprinderile mici şi mijlocii din România (în majoritatea cazurilor
ﬁrmele din judeţul Bihor), iar
printre obiective se numără:
dezvoltarea mediului de afaceri
în România, promovarea colaborărilor bilaterale, organizarea
şi promovarea unor programe
care au ca scop dezvoltarea de
investiţii şi a mediului de afaceri în zona rurală, promovarea
unor programe si proiecte care
vizeaza informatizarea mediului afaceri etc. Grupul PONT
este o asociere civilă și antreprenorială a unui grup de tineri,
care doresc să contribuie semniﬁcativ la dezvoltarea regională
și instituțională a țării, utilizând
expertiza și experiența vastă
în monitorizarea, redactarea
şi managementul proiectelor,
acumulată în parcursul celor 13
ani de activitate în domeniu.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

APIA:

Schema pentru împăduriri - etape
care trebuie parcurse
Valoarea maximă a sprijinului
public pentru un proiect acordat în
baza schemei este de 7.000.000 euro.
Persoanele care doresc să execute
lucrări de împădurire pe suprafeţe de
teren aﬂate în proprietatea statului sau
a unităţilor administrativ- teritoriale
beneﬁciază de sprijin ﬁnanciar. Intensitatea sprijinului public nerambursabil
este de 100% din totalul costurilor eligibile, iar valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect se ridică la
suma de 7.000.000 euro. Pentru a beneﬁcia de fonduri, suprafeţele terenurilor propuse spre împădurire trebuie
să ﬁe de cel puţin 1 ha pentru trupurile
de pădure şi de cel puţin 0,5 ha pentru
perdelele forestiere. Terenurile din categoria pajiştilor naturale permanente
(cu excepţia celor afectate, conform
proiectului tehnic de împădurire, de
fenomene de degradare a solului), precum şi terenurile agricole pentru care

există angajamente în derulare pentru
agro-mediu şi climă (Măsura 10) şi
agricultura ecologică (Măsura 11), nu
sunt eligibile pentru sprijin. Pentru accesarea acestei scheme de ajutor de stat,
cei intresaţi trebuie să parcurgă câteva
etape premergătoare depunerii cererii
de sprijin. Este vorba despre: identiﬁcarea cu sprijinul APIA a suprafeţelor
care urmează a ﬁ împădurite; elaborarea proiectului tehnic de împădurire de
către persoane ﬁzice sau persoane juridice de specialitate atestate (costurile
aferente acestor servicii se vor plăti la
prima cerere de plată); obţinerea avizului Gărzii Forestiere pentru proiectul
tehnic de împădurire, urmate de etapele aferente depunerii cererii de sprijin,
selectării beneﬁciarilor şi semnării angajamentelor. De precizat că Schema
se aplică până la data de 31 decembrie
2020, cu posibilitatea prelungirii potrivit reglementărilor europene aferente
post-perioadei 2014 - 2020. 

Până la ﬁnele anului,

Interzis la neonicotinoidele
în apicultură
Interdicţia privind neonicotinoidele, aprobată recent de statele membre, este prevăzută să intre în vigoare până la sfârşitul anului
2018.
Uniunea Europeană va interzice insecticidele cele mai utilizate pe scară largă din toate
domeniile, din cauza pericolului grav pe care
îl reprezintă pentru albine. Neonicotinoidele vor putea ﬁ utilizate doar în sere închise.
Interdicţia privind neonicotinoidele, aprobată
recent de statele membre, este prevăzută să
intre în vigoare până la sfârşitul anului 2018 şi
va însemna că acestea pot ﬁ utilizate numai în
sere închise. Potrivit specialiştilor, albinele şi
alte insecte sunt vitale pentru producţia globală
de alimente, deoarece acestea polenizează trei
sferturi din toate culturile. Numărul redus de
polenizatori din ultimii ani a fost explicat, în
parte, de utilizarea pe scară largă a pesticidelor. UE a interzis folosirea neonicotinoidelor
în culturile înﬂorite care atrag albine, cum ar
ﬁ rapiţa, în 2013. Astfel, de la sfarsitul anului,
trei substante active vor ﬁ interzise de UE, iar
utilizarea lor va ﬁ permisa doar in interiorul
serelor extinse, unde albinele nu pot intra in
contact cu ele. Astfel, imidaclopridul, clothianidinul şi thiamethoxamul vor ﬁ complet
interzise de la sfarsitul anului 2018.
„Va ﬁ interzisă în exterior folosirea acestor
pesticide, iar utilizarea neonicotinoidelor va ﬁ
permisă numai în serele permanente unde nu
ajung albinele”, a explicat Comisia Europeană.
 Doina A. NEAGOE

Reprezentanţii CNIPMMR

Solicită adoptarea unor măsuri
Peste 42% dintre IMM-uri nu au adoptat
normele privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal (GDPR), măsuri care trebuie
să intre în Legea prevenţiei concomitent cu
implicarea autorităţilor statului în elaborarea de ghiduri pentru consiliere.
Conform unui sondaj efectuat recent, 79,4%
dintre repondenţi au spus că deţin informaţii
despre conţinutul Regulamentului General privind Protecţia Datelor, iar 35% dintre aceştia
spun că s-au informat de pe site-urile naţionale,
în timp ce 30% dau ca sursă mass-media. Reamintim că Regulamentul European 2016/679
privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal
(GDPR) a intrat în vigoare la nivelul Uniunii
Europene începând cu data de 25 mai 2018.
Reprezentanţii CNIPMMR solicită autorităţilor
competente adoptarea unor măsuri urgente
precum realizarea unui program de digitalizare
şi susţinerea costurilor implicate, din fondurile
UE, asigurarea unui serviciu de consiliere gratuită pentru IMM-uri şi realizarea de cursuri
de formare gratuite.
 Doina A. NEAGOE

Vă aşteptăm
şi în centru!

Anunţurile de publicitate pot ﬁ depuse
şi achitate şi la Punctul de preluare deschis lângă Teatrul de Stat din Oradea, pe
strada Patrioţilor nr. 2, de luni până joi,
între orele 9.00-18.00, vineri, între orele
9.00-16.00 şi duminica, între orele 16.0018.00.

