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Sprijinirea dezvoltãrii
microîntreprinderilor prin
Programul Operaþional
Regional
Programul Operaþional Regional
(POR) este documentul care implementeazã elemente ale Strategiei
Naþionale de Dezvoltare Regionalã
din cadrul Planului Naþional de
Dezvoltare (PND) ºi contribuie la
diminuarea disparitãþilor de dezvoltare economicã ºi socialã dintre
România ºi media dezvoltãrii statelor
membre ale UE. POR se adreseazã
celor 8 regiuni de dezvoltare ale
României: Nord-Est, Sud-Est, SudMuntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest,
Nord-Vest, Centru Bucureºti-Ilfov.
Obiectivul strategic al POR
constã în sprijinirea unei dezvoltãri
economice, sociale, durabile ºi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor
României, potrivit nevoilor ºi
resurselor specifice, cu accent pe
sprijinirea dezvoltãrii durabile a
polilor urbani de creºtere, îmbunãtãþirea mediului de afaceri ºi a

infrastructurii de bazã, pentru a face
din regiunile României, în special
cele mai slab dezvoltate, locuri
atractive pentru investiþii.
Obiectivul strategic al programului regional se va realiza printr-o
alocare a fondurilor diferenþiatã pe
regiuni, în funcþie de gradul de
dezvoltare al acestora ºi printr-o
strânsã coordonare cu acþiunile
realizate în cadrul celorlalte
programe operaþionale.
Implementarea acestui program
va conduce la diminuarea disparitãþilor interregionale, precum ºi a
disparitãþilor în interiorul regiunilor,
între mediul urban ºi rural, între
centrele urbane ºi arealele adiacente
iar, în cadrul oraºelor, între zonele
atractive pentru investitori ºi cele
neatractive, printr-o mai bunã
utilizare a sinergiilor regionale.
POR va fi finanþat în perioada
2007-2013 din bugetul de stat ºi
bugetele locale, fiind cofinanþat din
Fondul European de Dezvoltare
Regionalã (FEDR) – unul din
Fondurile Structurale ale Uniunii
Europene. Cofinanþarea din FEDR
poate ajunge pânã la 85% din
alocarea financiarã totalã a
programului.
Dezvoltarea echilibratã a tuturor
regiunilor þãrii se va realiza printr-o
abordare integratã, bazatã pe o
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combinare a investiþiilor publice în
infrastructura localã, politici active
de stimulare a activitãþilor de afaceri
ºi sprijinirea valorificãrii resurselor
locale, pe urmãtoarele axe prioritare
tematice:
• Axa prioritarã 1 – Sprijinirea
dezvoltãrii durabile a oraºelor potenþiali poli de creºtere;
• Axa prioritarã 2 – Îmbunãtãþirea
infrastructurii de transport regionale
ºi locale;
• Axa prioritarã 3 – Îmbunãtãþirea
infrastructurii sociale;
• Axa prioritarã 4 – Sprijinirea
dezvoltãrii mediului de afaceri
regional ºi local;
• Axa prioritarã 5 – Dezvoltarea
durabilã ºi promovarea turismului;
• Axa prioritarã 6 – Asistenþa tehnicã.
Aceste axe prioritare sunt în
concordanþã cu politicile comunitare
privind creºterea economicã ºi
crearea de noi locuri de muncã
promovate de Uniunea Europeanã
prin Noile Orientãri ale Politicii de
Coeziune 2007-2013.
Axa prioritarã 4 – „Sprijinirea
dezvoltãrii mediului de afaceri
regional ºi local” vizeazã crearea ºi
dezvoltarea structurilor de sprijinire a
afacerilor de importanþã regionalã
ºi localã, reabilitarea siturilor
industriale ºi sprijinirea iniþiativelor
antreprenoriale regionale ºi locale,
care sã faciliteze crearea de noi locuri
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de muncã ºi creºterea economicã
durabilã.
Programul Operaþional Regional (POR) se va concentra pe dezvoltarea de structuri de sprijinire a
afacerilor specifice fiecãrei regiuni,
în special în zonele mai puþin
dezvoltate, aflate în declin economic,
care sã atragã investiþii ºi sã creeze
locuri de muncã.
Prin domeniul de intervenþie
4.3 – „Sprijinirea dezvoltãrii microîntreprinderilor” - POR sprijinã
dezvoltarea microîntreprinderilor
productive ºi a celor prestatoare de
servicii care folosesc potenþialul
endogen al regiunilor (resurse
naturale, materii prime, resurse
umane etc.). Mai mult, microîntreprinderile vor fi încurajate sã
utilizeze noi tehnologii ºi inovaþii,
echipamente IT ºi servicii, având rol
în creºterea competitivitãþii, a productivitãþii ºi a calitãþii serviciilor.
Finanþarea microîntreprinderilor
are ca scop sprijinirea continuãrii
procesului de restructurare ºi
redresare economicã a zonelor aflate
în declin, îndeosebi a oraºelor mici ºi
mijlocii, întrucât acestea creeazã
locuri de munca ºi au flexibilitatea
necesarã sã se adapteze cerinþelor
unei economii de piaþã dinamice.
Alocarea financiarã orientativã
pentru perioada 2007-2013, pentru
sprijinirea dezvoltãrii
micro3
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întreprinderilor este de 285,84
milioane euro, din care 200,09
milioane euro de la Uniunea
Europeanã, restul de 85,75 milioane
euro fiind reprezentat de co-finanþare
privatã.
În cadrul acestui domeniu de
intervenþie, finanþarea nerambursabilã va fi acordatã microîntreprinderilor eligibile solicitante
în limita ajutorului de minimis care
este de 200.000 euro. Acesta poate fi
acordat unei întreprinderi, într-o
perioadã de pânã la 3 ani fiscali,
în conformitate cu reglementãrile
comunitare privind concurenþa ºi
ajutorul de stat, nefiind necesarã
notificarea, la Comisia Europeanã, a
unei scheme de ajutor de minimis.
Plafonul este exprimat în numerar, ca
valoare brutã, înainte de deducerea
taxelor sau a altor obligaþii fiscale.
Ajutorul, echivalent în lei, se
plãteºte în mai multe tranºe ºi va fi
actualizat la momentul acordãrii,
respectiv la data semnãrii contractului de finanþare. Solicitantul va
informa finanþatorul asupra altor
finanþãri nerambursabile cu caracter
de ajutor de minimis primite în
ultimii 2 ani fiscali, precum ºi în anul
fiscal aferent datei la care depune
cererea de finanþare.
Organizaþia finanþatoare (Autoritatea
de
Management
sau
Organismul Intermediar pentru POR)

are obligaþia de a informa beneficiarul de finanþare nerambursabilã
asupra caracterului de ajutor de
minimis al acelei finanþãri, cu
menþionarea cadrului legal în care
a fost acordatã finanþarea. În caz
contrar, respectiva sumã a finanþãrii
nerambursabile
nu
poate
fi
recunoscutã ca ajutor de minimis ºi,
deci, nu poate fi luat în calcul pentru
stabilirea ajutorului total cumulat în
perioada celor 3 ani fiscali.
Contribuþia proprie a solicitantului ºi valoarea maximã a
finanþãrii nerambursabile ce poate fi
solicitatã se determinã la întocmirea
bugetului proiectului.
Cererea de finanþare completatã
de solicitant face obiectul verificãrii
eligibilitãþii solicitantului ºi a
proiectului, pe baza criteriilor
enumerate în continuare:
a. firma îndeplineºte condiþiile:
• este societate comercialã –
microîntreprindere localizatã în
mediul urban, care îºi desfãºoarã
activitatea în domeniul producþiei
ºi/sau serviciilor ºi/sau construcþiilor;
• a desfãºurat activitatea de bazã pe o
perioadã corespunzãtoare cel puþin
unui an fiscal ºi a obþinut venit
operaþional din activitatea de bazã în
ultimul an înainte de data depunerii
cererii de finanþare;
• nu îºi desfãºoarã activitatea în
domeniile: minerit, siderurgie, pro-
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ducþia de fibre sintetice, construcþii
navale, pescuit, acvaculturã, procesarea primarã a produselor agricole,
achiziþionarea de autovehicule de
transport rutier de marfã, export,
agriculturã, vânãtoare, silviculturã,
hoteluri ºi restaurante, intermedieri
financiare, asigurãri, tranzacþii
imobiliare, închirieri ºi activitãþi de
servicii prestate întreprinderilor,
administraþie publicã ºi apãrare,
asigurãri sociale din sistemul public,
alte activitãþi de servicii colective,
sociale ºi personale, activitãþi
profesionale, ºtiinþifice ºi tehnice,
activitãþi de servicii administraþive ºi
de servicii suport, activitãþi de
spectacole, culturale ºi recreative,
activitãþi extrateritoriale;
• nu este în stare de insolvenþã,
(conform Legii nr. 85 din 2006) nu
este în stare de faliment ori lichidare,
nu are afacerile conduse de un
administrator judiciar sau activitãþile
sale comerciale sunt suspendate ori
fac obiectul unui aranjament cu
creditorii sau este într-o situaþie
similarã cu cele anterioare,
reglementatã prin lege;
• ºi-a îndeplinit obligaþiile de platã a
impozitelor, taxelor ºi contribuþiilor
de asigurãri sociale în conformitate
cu prevederile legale în vigoare în
România;
• nu este declarat într-o situaþie gravã
de încãlcare contractualã pentru
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neîndeplinirea obligaþiilor provenind
dintr-o procedurã de achiziþii sau
dintr-o altã finanþare din fondurile
Comisiei Europene;
• nu a fost subiectul unui ordin de
recuperare a unui ajutor de stat ca
urmare a unei decizii a Consiliului
Concurenþei ºi acest ordin nu a fost
deja executat;
• împotriva lui nu a fost emis un
ordin de recuperare a unui ajutor de
stat ca urmare a unei decizii
anterioare iar acest ordin nu a fost
deja executat;
• nu are credite restante la data
depunerii cererii de finanþare.
b.
reprezentantul
legal
al
solicitantului nu se aflã într-una
din situaþiile:
- a suferit condamnãri definitive din
cauza unei conduite profesionale
îndreptate împotriva legii, decizie
formulatã de o autoritate de judecatã
împotriva careia nu se poate face
recurs;
- a fost subiectul unei judecãþi de tip
res judicata pentru fraudã, corupþie,
implicarea în organizaþii criminale
sau în alte activitãþi ilegale, în
detrimentul intereselor financiare ale
Comunitãþii Europene;
c. pentru proiecte care implicã
execuþia de lucrãri de construcþii:
- solicitantul dovedeºte calitatea de
proprietar al terenului ºi/sau
al clãdirii sau are în concesiune,
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comodat sau în chirie, dupã caz, pe o
duratã de minim 10 ani, terenul/
clãdirea
care
face
obiectul
proiectului;
- infrastructura ºi terenul pe care se
face investiþia îndeplinesc cumulativ
urmãtoarele condiþii:
- nu sunt grevate de sarcini,
- nu fac obiectul unor litigii în curs
de soluþionare la instanþele
judecãtoreºti cu privire la situaþia
juridicã,
- nu fac obiectul revendicãrilor
potrivit unor legi speciale în
materie sau dreptului comun;
- proiectul nu a mai beneficiat de
finanþare publicã în ultimii 5 ani
înainte de data depunerii cererii de
finanþare, pentru acelaºi tip de
activitãþi (reabilitare/modernizare/
construcþie)
realizate
asupra
aceleiaºi
infrastructuri/aceluiaºi
segment de infrastructurã.
d. solicitantul poate implementa
proiectul dacã:
- are capacitatea operaþionalã ºi
administrativã
doveditã
prin
experienþa anterioarã în gestionarea
de proiecte finanþate din fonduri
publice ºi/sau prin capacitatea de a
asigura resurse umane suficiente.
Solicitantul va prezenta o echipã de
proiect competentã, care sã poatã
gestiona fondurile solicitate cu
atingerea obiectivelor prevãzute în
proiect;

- poate asigura contribuþia proprie la
valoarea cheltuielilor eligibile, de
finanþare a cheltuielilor neeligibile
ale proiectului (inclusiv a cheltuielilor conexe proiectului) ºi de
asigurare a resurselor financiare
necesare implementãrii optime a
proiectului în condiþiile rambursãrii/decontãrii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
e. proiectul îndeplineºte condiþiile:
- reprezintã o serie de activitãþi ºi o
investiþie de resurse pe o perioadã
determinatã menite sã rãspundã unei
nevoi reale ºi sã conducã la realizarea
unui obiectiv/set de obiective
precise;
- vizeazã dezvoltarea microîntreprinderii prin achiziþionarea de
echipamente ºi tehnologii noi pentru
activitãþi de producþie, servicii,
construcþii, achiziþionare sisteme IT
(hard ºi soft), construirea/extinderea/
modernizarea spaþiilor de producþie;
- valoarea totalã a proiectului (suma
cheltuielilor eligibile ºi neeligibile)
este cuprinsã între 70.000 ºi
1.700.000 lei (echivalentul aproximativ a 20.000 – 500.000 Euro);
- respectã legislaþia în domeniul
egalitãþii de ºanse, protecþiei
mediului, eficienþei energetice (teme
orizontale), al ajutorului de stat ºi
achiziþiilor publice;
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- activitãþile propuse spre finanþare
în cadrul proiectului nu au fost
finanþate din fonduri publice în
ultimii 5 ani ºi nu beneficiazã de
fonduri publice din alte surse de
finanþare;
- perioada de implementare a
activitãþilor proiectului (cuprinsã
între data semnãrii contractului de
finanþare ºi data finalizãrii ultimei
activitãþi prevãzute în cadrul
proiectului) nu depãºeºte data de
31.07.2015.
În plus faþã de condiþiile de
eligibilitate prezentate, la întocmirea
cererii de finanþare, solicitantul
va avea în vedere faptul cã angajamentele României faþã de Uniunea
Europeanã se reflectã ºi în
sprijinirea acelor proiecte care
contribuie la atingerea obiectivelor
de dezvoltare durabilã ºi promovare
a egalitaþii de ºanse.
Promovarea egalitãþii de ºanse,
a nondiscriminãrii ºi dezvoltarea
durabilã (protecþia ºi îmbunãtãþirea
mediului înconjurãtor ºi creºterea
eficienþei energetice) sunt prioritãþi
agreate la nivelul statelor membre
ale Uniunii Europene, încorporate,
sub diferite forme, în toate politicile
Uniunii Europene. Solicitantul este
obligat sã asigure egalitatea de ºanse
ºi de tratament între angajaþi, femei
ºi bãrbaþi, în cadrul relaþiilor de
muncã de orice fel, inclusiv prin
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introducerea de dispoziþii pentru
interzicerea discriminãrilor bazate
pe criterii de sex, apartenenþa la
grupuri minoritare, rasã, religie,
dizabilitãþi etc., în regulamentele de
organizare ºi funcþionare ºi în
regulamentele interne. Solicitantul se
va asigura cã principiul egalitãþii de
ºanse este respectat ºi în cazul
implementãrii
contractelor
de
lucrãri/servicii pe care le va încheia
în vederea realizãrii obiectivelor
proiectului propus spre finanþare.
Dezvoltarea durabilã reprezintã
dezvoltarea
care
corespunde
necesitãþilor prezentului, farã a
compromite posibilitatea generaþiilor
viitoare de a-ºi satisface propriile
necesitãþi.
Creºterea eficienþei energetice
reprezintã îmbunãtãþirea eficienþei
utilizãrii energiei datoritã schimbãrilor tehnologice, de comportament
ºi/sau economice. Mãsurile de
creºtere a eficienþei sunt toate acele
acþiuni care, în mod normal, conduc
la o creºtere a eficienþei energetice ce
poate fi verificatã, mãsuratã sau
estimatã.
Întocmirea documentelor cerute
pentru a obþine fonduri nerambursabile prin acest domeniu de
intervenþie este format dintr-o serie
de activitãþi ºi operaþiuni care
necesitã cunoºtinþe ºi experienþã,
ceea ce determinã apelarea la un
7
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consultant de specialitate. Acesta va
lucra în echipã cu solicitantul ºi prin
contribuþia sa va ajuta la realizarea
condiþiilor de eligibilitate administrativã ºi tehnicã ale cererii de
finanþare.
Radu Zlatian, consultant CLIMM Craiova
www.sme.ro

Tehnologia tiparului
(continuare din numãrul precedent)

Executarea montajului
Un defect des întâlnit la
montajul policromiilor (unde se
executã câte un montaj pentru fiecare
culoare) este cã la fiecare culoare
apare marginea zimþatã a filmului
uneia sau mai multor culori. La
montajul policromiilor se începe cu
culoarea care are desenul mai bine

conturat. Controlul suprapunerii se
face cu lupa, atât la desenul imaginii
cât ºi la crucile de potrivealã.
Aºa cum s-a mai arãtat, fiecare
montaj trebuie sã conþinã în mod
obligatoriu urmãtoarele elemente,
plasate în afara formatului finit:
semnele de clapã ºi mijloc; crucile
de potrivealã; semnele de fãlþuit;
scale control copiat ºi imprimare;
un marcaj care indicã lucrarea,
comanda, nr. coliþei; semnele
prevãzute în STAS 10830/83.
Controlul aºezãrii paginilor pe
montaj se poate executa dupã ozalid,
direct dupã montaj sau dupã tipar.
Metoda de control constã în
verificarea respectãrii urmãtoarelor
reguli:

Controlul aºezãrii paginilor prin suma coloncifrelor
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- suma coloncifrelor a câte douã
pagini aºezate una lângã alta (pe linia
cotorului) este un numãr constant
pentru coala respectivã ºi egalã cu
suma coloncifrelor primei ºi ultimei
pagini a colii.
- pe întreaga suprafaþã a
montajului paginile vor fi aºezate
„cap la cap” (capetele paginilor se
vor gãsi aºezate una împotriva
celeilalte);
- alãturi de prima paginã a colii,
cotor la cotor, se va gãsi ultima
paginã a acesteia;
- alãturi, pe linia cotorului, se
vor gãsi întotdeauna o paginã cu soþ
ºi una fãrã soþ; la fel pentru paginile
aºezate cap la cap;
- dacã ordinea primelor patru
pagini merge în sensul miºcãrii
acelor de ceasornic, atunci ordinea
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urmãtoarelor pagini va merge contrar
miºcãrii acelor de ceasornic.
Dacã una din condiþiile de mai
sus nu este respectatã, aºezarea
paginilor pe montaj nu s-a fãcut
corect.
Controlul executãrii montajului
se realizeazã atât în tipografie cât
ºi la beneficiar, prin citirea copiilor
executate
pe
hârtia
ozalid.
Cu aceastã ocazie, se semnalizeazã
toate greºelile existente (gãsite).
Corectarea montajului constã în
înlãturarea
tuturor
greºelilor
semnalate, prin refacerea elementelor ce necesitã acest lucru, înlocuirea
elementelor
necorespunzãtoare,
reamplasarea elementelor greºit
aºezate.
Odatã ce ozalidul a fost semnat
de beneficiar, acesta preia rãspunderea eventualelor
greºeli nesemnalate ºi
neobservate în timp util.
Dupã ce ultimele corecturi
au fost executate, ozalidul
pe care beneficiarul a dat
„BT” (bun de tipar)
însoþeºte fiºa tehnicã a
lucrãrii la copiat plãci, apoi
la maºina de imprimare.
(continuare în numãrul urmãtor)

Controlul aºezãrii paginilor dupã sensul de creºtere a
coloncifrelor
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Comunicat de presã
Prezentare interpack PROCESSES AND PACKAGING 2008 Düsseldorf
Bucureºti, 6 noiembrie 2007
www.interpack.de
Düsseldorf, 24 – 30 aprilie 2008

interpack PROCESES AND PACKAGING 2008 Düsseldorf –
Nr. 1 mondial în domeniul ambalãrii
Prezentarea interpack PROCESSES AND PACKAGING 2008 organizatã de
reprezentanþa Messe Düsseldorf în România la începutul lunii noiembrie a reunit 22
de persoane – reprezentanþi ai asociaþiilor profesionale, ai instituþiilor implicate în
promovarea exporturilor româneºti, ai presei de specialitate, precum ºi ai unor
importante companii de profil. Specialistul german invitat, Richard Clemens,
directorul executiv al asociaþiei producãtorilor germani de maºini pentru industria
alimentara ºi tehnologie de ambalare, a prezentat stadiul actual ºi evoluþiile acestui
sector, cu accent pe soluþiile de ambalare pentru industria alimentarã, cosmetice,
produse farmaceutice ºi bunuri industriale, aºa cum sunt ele reflectate în conceptul
interpack 2008. Tematica a fost întregitã de noutãþile din domeniul producþiei de
ambalaje, al maºinilor pentru industria dulciurilor precum ºi de informaþii cu privire la
posibilitatile de participare ca expozant sau ca vizitator la interpack PROCESSES
AND PACKAGING 2008 Düsseldorf.
În ce împachetezi un homar? Ce gust are ciocolata vara? Poate ambalajul
sã facã faimos un produs? Este uneori ambalajul mai hi-tech decât produsul?
Rãspunsurile la aceste întrebari ºi posibilitatea optimã de informare cu privire la
cele mai noi tendinþe în domeniul ambalajelor ºi echipamentelor pentru fabricarea
dulciurilor ºi a produselor de patiserie, inclusiv vizualizarea live in action a noilor
tehnologii, sunt oferite de interpack PROCESSES AND PACKAGING, a cãrui cea
de-a 18-a ediþie îºi va deschide porþile între 24 ºi 30 aprilie 2008, la Düsseldorf.
Organizat prima datã cu jumatate de secol în urmã, cu o periodicitate de trei ani
(corespunzãtoare ciclului de inovare al bransei), interpack ºi-a cucerit dupã numai
câteva ediþii poziþia actualã de lider mondial în domeniul expoziþiilor de ambalaje ºi
maºini pentru fabricarea dulciurilor.
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Participarea româneascã la interpack PROCESSES AND PACKAGING 2008
ar putea fi una dintre cele mai consistente de pânã acum: trei companii cu standuri
individuale ºi, în cazul în care proiectul de pavilion naþional al României se va realiza,
prezenþa colectivã a încã 7-8 producãtori.
Ediþia de anul viitor a interpack reprezintã un nou record: 20 de pavilioane cu
suprafaþã totalã de 284.714 m², structurare clarã pe trei secþiuni: maºini de ambalat,
ambalaje, echipamente pentru industria dulciurilor, aproape 2.600 de expozanþi
(douã treimi din afara Germaniei, cei mai mulþi dintre aceºtia din Italia, Marea
Britanie, Franþa, Olanda ºi Statele Unite ale Americii), aproximativ 175.000 de
vizitatori din 103 þãri.
Cel mai important furnizor de tehnologie de ambalare pentru România a fost, în
2006, Germania, cu 53 % din totalul importurilor, în valoare globalã de 144 de
milioane de euro, în timp ce echipamentele pentru industria dulciurilor au venit din
Grecia ºi Italia (câte o treime din volumul global al importurilor de anul trecut, care
au totalizat 5,6 milioane de euro).
Informaþii actuale despre interpack PROCESSES AND PACKAGING 2008,
baza de date cu expozanþii acestei ediþii, programul manifestãrilor conexe s.a.m.d.
sunt disponibile ºi în Internet, la www.interpack.com
Detalii suplimentare ºi sprijin pentru pregãtirea participãrii:
Anca Murar
Reprezentant Messe
Düsseldorf în România
murar.anca@ahkrumaenien.ro
COPYRIGHT 2002
anca.murar@gmail.com
¨

Preluarea conþinutului publicaþiei
Revista Afaceri Poligrafice, respectiv a
Buletinului Informativ cu acelaºi nume integralã sau parþialã, prelucratã sau nu - în
orice mijloace de informare, este permisã ºi
gratuitã, cu condiþia obligatorie sã se
menþioneze ca sursã a acesteia:
“www.afaceri-poligrafice.ro”
11

www.afaceri-poligrafice.ro

Publica˛ie lunar„ editat„ de S.C. Afaceri Poligrafice S.R.L., Str. Motrului nr. 28, 050281 Bucure∫ti 5
T 0722 242 746 ï T/F 021 337 2900 ï F 021 337 2971 ï www.afaceri-poligrafice.ro

