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Empretec, un program integrat

Companiile în insolvență
și cei care au datorii la chirii

Empretec oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică, precum şi un
cadru instituţional pentru
dezvoltarea
capacităţilor
antreprenoriale şi creşterea
competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Companiile în insolvență sau persoanele
care au datorii la chirii, nu au cum să facă
din punct de vedere legal obiectul unei amistii, a declarat joi, într-o conferință, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.

din amnistia
Dedicat pregătirii antreprenorilor Excluşi
ﬁscală

Persoanele ﬁzice vor putea participa la cursuri pentru
dezvoltarea capacităților antreprenoriale, prin intermediul
programului Empretec 2018.
Grupul țintă este format de
către antreprenori existenți
sau potențiali, cetățeni români
sau străini, cu studii medii sau
superioare încheiate. Oﬁcialii Ministerului pentru IMMuri au publicat procedura de
implementare pe 2018 pentru programul EMPRETEC,
pentru sprijinirea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii. Acesta este un program
de încurajare şi de stimulare
a înﬁinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.
Grupul ţintă al programului
include antreprenori existenţi
sau potenţiali precum şi top
manageri, inclusiv specialişti
din organizaţii publice sau private presupuşi a se comporta
de o manieră antreprenorială
sau managerială.
Obiectivele
programului
sunt: susţinerea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea de noi locuri de
muncă, creşterea numărului de
întreprinderi mici şi mijlocii
capabile să facă faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în
condiţiile globalizării pieţelor.
Programul îşi propune, printre
altele, sprijinirea întreprinderi-

lor mici şi mijlocii pentru extinderea pieţelor de desfacere şi
creşterea exporturilor; încurajarea schimbului de experienţă şi a dezvoltării relaţiilor pe
plan local dar şi la nivel internaţional; dezvoltarea metodelor moderne de afaceri precum
și generarea de idei noi de afaceri și de produse noi; dezvoltarea competenţelor personale
antreprenoriale şi a capacităţii manageriale; identiﬁcarea
întreprinzătorilor de succes;
dezvoltarea comportamentului
antreprenorial cu scopul creării de noi afaceri cu caracter
inovativ; mobilizarea resurselor antreprenoriale româneşti
şi întărirea dinamismului antreprenorial al întreprinderilor
mici şi mijlocii din România;
dezvoltarea capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii de a

elabora şi implementa strategii
de afaceri competitive; dezvoltarea contactelor şi reţelelor
de afaceri în afara României
şi iniţierea de cooperări transfrontaliere. Bugetul alocat programului pentru anul bugetar
2018 aprobat prin Legea bugetului de Stat pe anul 2018 nr.
2/2018 este de 504.000 lei, prin
implementarea programului în
anul 2018 estimându-se acordarea de ajutor unui număr de
minimum 100 de beneﬁciari,
persoane ﬁzice.
Pot beneﬁcia de prevederile
programului persoanele ﬁzice
care îndeplinesc cumulativ, la
data depunerii formularului de
înscriere în program prevăzut
în anexa nr. 1, următoarele criterii de eligibilitate: sunt cetăţeni români sau cetățeni străini
vorbitori de limbă română; au

studii medii sau superioare
deﬁnitivate cu diplomă de Bacalaureat/Licenţă sau adeverinţă care să ateste ﬁnalizarea
studiilor; se înscriu la activităţile prevăzute în Program,
prin completarea formularului
de înscriere; participă pentru
prima dată la un atelier EMPRETEC; declară pe propria
răspundere că vor participa
continuu la toate activitățile
workshop-ului pe perioada tuturor celor 9 zile de curs sub
sancțiunea interzicerii aplicării la programele naționale
derulate de către MMACA
o perioadă de 3 ani; prezintă adeverință că sunt apți din
punct de vedere medical pentru efort.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Pentru situri poluate

Fonduri europene de 5,7 mil. euro
Zonele din România afectate de poluarea istorică vor putea ﬁ decontamnate prin proiecte europene ﬁnanțate
din fonduri nerambursabile în valoare de 5,7 milioane de euro, bani
asigurați în acea mai mare parte din
Politica de coeziune a Uniunii Europene, printr-un apel lansat recent de
Ministerul Fondurilor Europene.
Proiectele se pot depune în sistemul electronic MySMIS 2014 până la
31 decembrie 2020, în cadrul apelului privind decontaminarea siturilor
poluate istoric, ﬁnanțat prin Programul Operațional Infrastructură mare
(POIM), Axa prioritară 4. Protecția
mediului prin măsuri de conservare a
biodiversității, monitorizarea calității
aerului şi decontaminare a siturilor
poluate istoric, Obiectivul Speciﬁc 4.3.
Reducerea suprafețelor poluate istoric. Pot derula proiecte, ca solicitanți
eligibili „autorităţile publice sau alte
organisme publice, inclusiv structuri
subordonate acestora, pentru situri

contaminate istoric aﬂate în proprietate sau puse la dispoziţia acestora de
către proprietar – printr-un act juridic
- în vederea implementării proiectului”. Bugetul total al apelului de proiecte este de 5.716.409 euro. Solicitanții
autorități publice centrale vor putea
primi 85% din cheltuielile eligibile din
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), iar 15% se va suporta din
bugetul de stat. În cazul autorităților locale, acestea trebuie să vină cu 2% din
bugetul propriu, peste care vor primi
13% de la bugetul de stat și 85% prin
FEDR. Costurile aferente managementului de proiect (cheltuieli salariale, dotări și servicii de management de proiect externalizate) nu vor depăși 1% din
valoarea proiectului. Aceste proiecte ar
putea ﬁ și o oportunitate pentru ﬁrmele
private care pot primi contracte de lucrări sau pentru furnizarea unor bunuri
necesare pentru derularea decontaminărilor.
 Doina A. NEAGOE

„Legea prevede niște categorii care nu au
cum să facă obiectul unei amnistii. Acum
suntem într-o fază incipientă, o să discutăm și
când avem un material foarte clar, coerent și cu
mai multe alternative, le vom discuta public”, a
declarat Eugen Teodorovici.
Întrebat dacă nu cumva amnistia ﬁscală va
încuraja neplata, deoarece persoanele vizate
știu că urmează să scape de plata datoriilor,
ministrul Finanțelor a apreciat că nu. „Dar nu
a spus nimeni că va urma. A fost la un moment dat o discuție, s-a tot rostogolit această
informație, dar dacă au de gând să aștepte ceva
ce poate nu o să vină, treaba lor, și o să plătească pentru asta”, a spus ministrul.
Întrebat cui se adresează amnistia ﬁscală,
ministrul Finanțelor a precizat că se fac analize
pe acest subiect. „Este o analiză, o discuție,
încă nu am spus că vor ﬁ toți la un loc, doar o
parte, doar companiile, doar persoane ﬁzice,
sunt mai multe elemente”, a precizat ministrul
Finanțelor
„Uitați-vă ce a fost în 2015, atunci s-a aplicat
și persoanelor ﬁzice și persoanelor juridice și le
plăteau până la un anumit termen, aveau dacă
nu mă înșel ștergerea penalităților și o parte
din dobânzi. Cred că așa a fost atunci mecanismul, dar nu trebuie să-i uităm pe cei care se
conformează în mod voluntar, că este corect
să te uiți și la cei care plătesc corect și la timp
dările către stat, deci trebuie să găsim un element care să ﬁe echitabil în piață”, a menționat
Eugen Teodorovici.
 R.C.

Sectorul TIC

Bani pentru
dezvoltarea de clustere
Ministerul Comunicațiilor și Societății
Informaționale (MCSI) și Ministerul Fondurilor Europene (MFE) au lansat Ghidul
Solicitantului aferent Acțiunii 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de
sectorul TIC și a inovării în domeniu prin
dezvoltarea de clustere, apel 2.
Activitățile eligibile în cadrul acestui apel
sunt cele aferente: achiziționării de hardware
TIC și a altor dispozitive; amenajării punctelor pentru data center în care se vor instala
echipamentele TIC achiziționate prin proiect;
achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor
software/licențelor necesare pentru implementarea proiectului etc.; inovării de proces
și organizațională, altele decât cele susținute
prin schema de ajutor de minimis; cercetare
de piață. Ghidul Solicitantului mai poate ﬁ
consultat doar până la 24 iunie 2018 pe site-ul
Organismului Intermediar pentru Promovarea
Societății Informaționale, la secțiunea Consultare publică.
 Doina A. NEAGOE

