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Programele cu finanțare nerambursabilă 2022, prezentate
la Camera de Comerț și Industrie Maramureș

O întâlnire interâctivâ în câdrul
câreiâ âu fost prezentâte cele mâi
noi informâtii despre progrâmele
cu finântâre nerâmbursâbilâ 2022
â âvut loc în dâtâ de 8 iunie lâ
Centrul de Instruire si Mârketing
”Gheorghe Mârcâs” âl Câmerei de
Comert si Industrie Mârâmures.
Invitâtul âcestei sesiuni de
informâre dedicâtâ mediului de
âfâceri â fost Mirceâ Mihesteân,
directorul
Agentiei
pentru
Intreprinderi Mici si Mijlocii,
Atrâgere
de
Investitii
si
Promovâreâ
Exportului
ClujNâpocâ.
Evenimentul â fost deschis de
presedintele Câmerei de Comert si
Industrie Mârâmures, FlorentinNicolâe Tus, câre â semnâlât în
discursul
sâu
momentul
introducerii âcestui progrâm de
încurâjâre si de stimulâre â
înfiintârii
si
dezvoltârii

întreprinderilor mici si mijlocii în
progrâmul de guvernâre âl
României, rolul si obiectivele lui
din 2017 pânâ în prezent.
“Sectorul întreprinderilor mici și
mijlocii are un rol vital în existența
unei economii inovative și bazate
pe cunoaștere. Conform datelor
OCDE, în majoritatea țărilor
dezvoltate, mai mult de 90% dintre
firme sunt din categoria IMM,
generând mai mult de jumătate din
locurile de muncă. Accesul la
finanțare
este
esențial
în
dezvoltarea
capacităților
de
inovare ale companiilor, creșterea
productivității și a competitivității
pe piață.
Finanțarea din fonduri publice a
start-up-urilor este relativ nouă în
România. Primele mecanisme
relevante dedicate acestui scop au
fost finanțate din fonduri europene,

în cadrul exercițiului financiar
2014-2020 și materializate într-un
program destinat mediul rural,
prin sub-măsura 6.2. din PNDR.
Oferta a fost apoi diversificată cu
alte instrumente, sub forma
proiectelor cu schemă de grant
POCU, a programului LEADER sau
a inițiativei guvernamentale care
a îmbrăcat forma programului
Start-up Nation.
Programul Start-up Nation
România este de departe cel mai
cunoscut instrument dintre acestea
din cauza numărului mare de
beneficiari finanțați. După două
ediții anterioare, în anii 2017 și
2018-2019, prin care au fost
finanțate câte 10.000 societăți,
programul se întoarce în acest an,
adresându-se atât antreprenorilor
din România, cât și românilor din
diaspora. Suma alocată în acest an
este mai mică comparativ cu
valorile alocate în cadrul edițiilor
anterioare,
rămânând
totuși
semnificativă.
Având în vedere popularitatea
acestui instrument și valoarea
semnificativă a fondurilor publice
alocate, credem că ne-ar fi de un real
ajutor o analiză a eficienței lui. În
esență, fondurile guvernamentale și
cele provenite de la Uniunea
Europeană nu sunt bani gratuiți. Ei
provin în mare parte din taxele
percepute românilor, care au fost
colectate la bugetul statului. Parte
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au fost apoi transferate către bugetul UE pentru a se
reîntoarce în final înspre statul român în vederea
redistribuirii. Chiar dacă programul este cât se poate
de vizibil, eficiența lui rămâne învăluită în mister. La
cinci ani de la lansarea primului apel nu știm să fie
publice date referitoare la indicatori esențiali privind
impactul economic. Dacă astfel de date sunt
disponibile undeva, la noi ajung doar informațiile de
suprafață – câți bani au fost alocați, câți s-au cheltuit,
iar acolo unde anumiți indicatori sunt colectați și
comunicați (de exemplu, număr de start-up-uri
înființate sau număr de locuri de muncă create), nu
sunt promovate date referitoare la eficiența postfinanțare: câte companii supraviețuiesc, câte locuri de
muncă sunt păstrate, pentru ce perioadă,
rentabilitatea investițiilor pe termen lung etc. Astfel,
aceste cifre rămân tot niște date seci, care măsoară
eficiența unei investiții în capacitatea de a consuma
fără corecții cât mai mult dintr-un buget contractat.
De asemenea, apreciem că o mai mare adaptare a
acestui program la realitățile antreprenoriale și
economice este binevenită. Ne bucurăm că parte din
sugestiile făcute anii anteriori au fost puse în practică,
în special cel referitor la asigurarea unei cofinanțări,
care aduce o mai mare relevanță și răspundere
inițiativei.
La celelalte ediții am asistat la schimbări
fundamentale fără justificare ale obiectivelor de
program, de la an la an, de la “creșterea investițiilor în
tehnologii noi inovative” într-un an, la stimularea
“zonelor geografice mai puțin dezvoltate economic”.
În cadrul apelurilor anterioare am avut accentul pus
pe crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața

muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și
absolvenților sau pe noi locuri de muncă bine plătite
în economie. Problema acestor ținte este că ele intră în
conflict cu calculele economice ale antreprenorilor,
obligându-i pe potențialii beneficiari să promită
crearea a cât mai multe locuri de muncă, chiar și când
acestea nu le sunt necesare pentru desfășurarea
activității. Un raport al Academiei Române chiar
vorbea despre o încercare a statului de a-și recupera
investiția prin aceste ținte.
De asemenea, credem că măsurile care au ca
obiectiv restricționarea accesului la finanțare pentru
antreprenorii cu firme mai vechi sau cu experiență nu
garantează în vreun fel că doar antreprenorii noi vor
beneficia de aceste măsuri. Mai degrabă, este afectată
competitivitatea, fiindcă se vor creea entități juridice
noi care să răspundă formal cerințelor, cu prețul
închiderii unora deja existente, sau se vor crea noi
locuri de muncă prin desființarea celor din alte firme.
Per ansamblu, ne bucurăm să vedem o variantă
îmbunătățită a acestui program și sperăm că
antreprenorii maramureșeni vor reuși să atragă sume
cât mai mari la nivel local.”
Vreme de âproximâtiv 2 ore, âu fost dezbâtute:
progrâmul START-UP Nâtion editiâ â III-â,
progrâmul de microindustriâlizâre – Fâbricât în
Româniâ, Progrâmul de Comert si Servicii, întâlnireâ
încheindu-se cu discutii libere si de interes pentru
cei âproximâtiv 40 de pârticipânti (âdministrâtori de
firme, reprezentânti âi institutiilor bâncâre,
ântreprenori si âlte persoâne interesâte sâ âplice
pentru âceste progrâme).
Actiuneâ â fost orgânizâtâ împreunâ cu Asociâtiâ
Intreprinzâtorilor Mârâmures.
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În 10 iunie a.c. s-a deschis oficial
cea de-a doua ediție a evenimentului
”Auto Show Maramureș”, organizat
de Camera de Comerț și Industrie
Maramureș în parteneriat cu Baia
Mare Value Centre. 14 companii din
domeniul industriei auto au expus
cele
mai
noi
modele
de
autovehicule, mașini off-road și onroad, mașini de epocă, accesorii auto
și karting.
”Auto
Show
Maramureș”,
eveniment de referință în domeniul
auto, a fost deschis oficial de
președintele Camerei de Comerț și
Industrie Maramureș, FlorentinNicolae Tuș, managerul Baia Mare

Value Centre, Robert Iusco,
comisarul șef de poliție desemnat
șef I.P.J. Maramureș, Mihai
Gherman și de comisarul șef de
poliție Dorin Gherman, șeful
Serviciului Rutier Maramureș.
Președintele Camerei de Comerț și
Industrie Maramureș a adresat în
mod special mulțumiri dealerilor
auto care, în ciuda crizei care
marchează această industrie, s-au
mobilizat și au reușit să aducă în
atenția publicului maramureșean
cele mai noi modele și tehnologii
auto. Managerul centrului comercial
a asigurat organizația camerală de

susținere în ceea ce
privește locația de
desfășurare a acestui
eveniment și pe
viitor, iar oficialii
Inspectoratului
Județean de Poliție
au apreciat profilul
evenimentului și au
lansat
invitația
publicului larg de a
vizita
standul
Serviciului
Rutier
din cadrul expoziției,
pentru a cunoaște tehnica de lucru a
polițiștilor maramureșeni.
Dealerul ATP Motors i-a așteptat
pe vizitatori la stand cu noutăți auto
de referință: oferta de mașini
electrice
MERCEDES-EQ
–
modelele EQA, EQB, EQC. În
premieră la Auto Show Maramureș
a fost expusă și gama de mașini
Mercedes-Benz
Certified
(autoturisme rulate Mercedes-Benz),
dar și modelul eSprinter de la
Mercedes-Benz. Și tot ATP Motors

a expus cel mai nou model SUZUKI
S-CROSS. Nu au lipsit din standul
ATP nici modele MAZDA. Cu un
design sofisticat, atent gândit și
proporționat perfect – așa au
recunoscut
vizitatorii
modelul
Mokka de la OPEL.

Dealerul MHS Motors a expus în
cadrul standului de la Auto Show
Maramureș Volkswagen Caddy cu
locuri, Volkswagen Crafter –
simplă,
cabină
autoșasiu
și
Volkswagen T6 TRANSPORTER
VAN de marfă. MHS Motors
(www.volkswagen-mhs.ro)
este
parte a Grupului Automobile
BAVARIA, iar în locație vinde și
autoturismele pe care le puteți vedea
pe www.bavariaused.com.
ACO DISTRIBUTION SRL a
expus în premieră o nouă marcă auto
pentru Baia Mare – SSANG YONG
precum și NOUL JEEP COMPASS
HYBRID, dar și mărcile Citroen și
Fiat.
Continuare în pag. a 4-a
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AUTO BECORO a prezentat
DACIA – cu noul model Dacia
Jogger, NISSAN – cu noul model
Nissan Qashqai, RENAULT – cu cel
mai nou model Kadjar și alte
vehicule Renault cu motorizări
hibride.
MOTO MAXX, reprezentanți
CAN AM, au expus și anul acesta o
gamă variată de vehicule off-road și
onroad: ATV-uri, Ski jeturi,
Snowmobile, Ssv-uri, Spyder și alte
produse pentru profilul nautic.
ViperX a prezentat la standul lor o
gamă variată de Alarme auto,
închideri centralizate, stații cb,
navigații GPS, xenoane, carkit,
sonorizare auto, senzori parcare,
xenoane. Iar pentru un aspect
deosebit al mașinii și protecție

Atracția Auto Show Maramureș a
fost și mașina anului în Europa –
KIA EV6.

maximă,
la
standul
Rednic
ProDetailing, cei interesați au găsit
cele mai interesante produse și
oferte de colantare auto.
Palatul Copiilor Baia Mare a
susținut o serie de demonstrații de
karting. Tot în cadrul expoziției
auto, Asociația CSR Maramureș a
prezentat oferta de tabere de karting,
iar printre noile modele auto, au
putut fi descoperite și mașini de
epocă, respectiv de off-road.

Mulțumim pentru participare:
ATP Group, Autobari - Aco
Distribution, Rednic ProDetailing polish / folii auto Maramureș, CSR
Maramures, Auto Becoro, ViperX,
Moto Maxx, MHS Motors, Kia Baia
Mare, Palatul Copiilor Baia Mare clubul de karting, Serviciului
Poliției
Rutiere
Maramureș,
partenerului nostru Baia Mare Value
Centre si tuturor vizitatorilor.
Împreună am reușit conturarea unei
noi ediții de referință a acestui
eveniment auto!
În 2023 vom face din nou apel la
automobilizare.
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Întâlnire de lucru la Prefectura Maramureș
între reprezentanții mediului de afaceri
și instituțiile de control
Președintele Camerei de Comerț
și Industrie Maramureș, FlorentinNicolae Tuș, a participat în 20 iunie
a.c., la Palatul Administrativ, la o
ședință de lucru organizată de
Uniunea Națională a Patronatului
Român și Camera de Comerț și
Industrie
Maramureș,
sub
patronajul
Prefecturii
județului
Maramureș.
Prin această întâlnire condusă de
prefectul județului, Rudolf Stauder,
s-a dorit realizarea unui dialog
constructiv între reprezentanții mediului de afaceri,
ai corpurilor profesionale și reprezentanții acestor
instituții, pentru a identifica posibilitățile de
colaborare în demersul comun de a reduce cât mai
mult numărul firmelor cu abateri privind legalitatea
în activitățile lor economice, precum și numărul
reprezentanților instituțiilor de control care comit

abuzuri în procesul de control pe care îl efectuează.
La ședință au participat reprezentanți ai
organizațiilor patronale, ai corpurilor profesionale și
ai instituțiilor de control de pe raza județului
Maramureș. Astfel de întâlniri au fost organizate la
nivelul celor 41 de județe ale țării, în perioada 20 24 iunie.

Întâlnire la sediul Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþă “GHEORGHE POP DE BĂSEªTI”
Lâ invitâtiâ Inspectorâtului
pentru Situâtii de Urgentâ
“GHEORGHE POP DE BASESTI” âl
Judetului
Mârâmures,
doi
reprezentânti âi Câmerei de
Comert si Industrie Mârâmures
âu pârticipât în dâtâ de 21 iunie
2022 lâ întâlnireâ cu fâctorii
implicâti în procesul de âvizâre-

âutorizâre privind securitâteâ lâ
incendiu
â
constructiilor
(proiectânti,
verificâtori
de
proiecte, beneficiâri/investitori,
executânti etc.).
Lâ âcest eveniment âu fost
dezbâtute teme referitoâre lâ
securitâteâ
lâ
incendiu
â
constructiilor, instâlâtiilor si

âmenâjârilor,
echipâreâ
si
dotâreâ
constructiilor
cu
instâlâtii si sisteme de limitâre si
stingere â incendiilor, echipâreâ
si dotâreâ constructiilor cu
instâlâtii electrice cu rol de
securitâte lâ incendiu, utilizâreâ
produselor certificâte pentru
constructii. Speciâlistii Inspectiei
de prevenire âu prezentât si o
serie de precizâri în domeniu,
trânsmise de câtre Inspectorâtul
Generâl pentru Situâtii de
Urgentâ,
pentru
âsigurâreâ
implementârii corecte si unitâre
în prâcticâ â normelor legâle din
domeniu.
Lâ finâlul întâlnirii, âu fost
prezentâte tehnici de interventie
âle Detâsâmentului de Pompieri
“Cpt. Mârchis Adriân” Bâiâ Mâre,
pentru o mâi bunâ întelegere â
importântei âsigurârii âccesului
âutospeciâlelor lâ clâdiri.
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

Începând cu data de 30 mai a.c., Camera de Comerț și
Industrie Maramureș a organizat cursul în sistem online,
pentru ocupația “INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII
ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ” (COD COR 325723).
Cursul a fost organizat online, de luni până joi, și a fost
susținut de către specialiști în domeniul securității și
sănătății în muncă, inspectori în cadrul corpului de control
al Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș.
La curs au participat 15 persoane din diverse domenii
de activitate, care au susținut examenul final în data de
23 iunie 2022, în urma căruia au obținut următoarele
competențe: realizarea activităților de prevenire și
protecție; stabilirea semnalizării de securitate și/sau de
sănătate la locurile de muncă; stabilirea mijloacelor
materiale și tehnice necesare securității și sănătății în
muncă; Criterii generale pentru evaluarea riscurilor;
instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății
în muncă; informarea lucrătorilor în domeniul securității
și sănătății în muncă; prevenirea accidentelor de muncă
și a îmbolnăvirilor profesionale; participarea la
cercetarea evenimentelor care produc incapacitate
temporară de muncă; verificarea respectării prevederilor
legale în domeniul securității și sănătății în muncă;
monitorizarea activităților de evacuare și intervenție în
situații de urgență.

În perioada 30 mai - 24 iunie 2022, s-a desfășurat
cursul Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și
stingerii incendiilor - PSI (cod COR: 541902), pentru un
grup de 11 persoane.
Cursul a fost susținut de
specialiști cu o vechime de
peste 10 ani în cadrul ISU
Maramureș
respectând
tematica
din
program.
Examenul de absolvire s-a
desfășurat în data de 27
iunie și a constat într-un test
grilă
al
cunoștințelor
dobândite pe parcursul
programului de formare
profesională, un proiect și un
interviu.

În urmă cu câteva zile, Camera de Comerț și Industrie
Maramureș, a încheiat o serie de curs “EXPERT ACHIZIŢII
PUBLICE”, COD COR 214946. Persoanele înscrise, au
participat la întâlnirile online, de luni până joi, în
perioada 07 - 21 iunie 2022, începând cu ora 16:30.
Tematica cursului a fost orientată atât către instituțiile /
organizațiile având calitatea de autorități contractante,
cât și către operatorii economici, ce au calitatea de
ofertanți. Astfel au fost abordate aspecte privind cadrul
legislativ, inițierea, derularea și finalizarea diferitelor
proceduri de achiziție publică, atât din perspectiva
autorităților contractante cât și din perspectiva
ofertanților, pentru ca aceștia să devină operatori
competenți și eficienți pe piața achizițiilor publice.
La curs au participat un număr de 10 de persoane, atât
angajați ai instituțiilor publice cât și ai operatorilor
economici din diferite județe.

O nouă serie de curs, online „Inspector / Referent
Resurse Umane a fost organizat în perioada 14 - 29 iunie
a.c. de CCI Maramureș, împreună cu specialiști cu o vastă
experiență în domeniul resurselor umane.
Cursul este dedicat atât persoanelor care sunt deja
angajate și doresc să se specializeze, cât și persoanelor
care sunt în căutarea unui loc de muncă, existând
oportunități noi de angajare și specializare prin
cursurile autorizate, organizate de instituția camerală,
pentru persoane din orice colț al țării.
În urma absolvirii acestui curs, persoanele participante
au
obținut
următoarele
competențe:
- Întocmirea documentelor de
evidență a personalului;
Organizarea
recrutării
personalului;
- Gestionarea documentelor
de evidență a personalului;
- Întocmirea registrului general
de evidență a salariaților;
- Întocmirea statului de plată
pentru personalul angajat;
- Administrarea bazei de date
de evidență a personalului.
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Conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 92
din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor, articolul
23, alin. 4, „Pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind
gestionarea deșeurilor, titularul unei activități, pentru
care autoritatea competentă
pentru protecția mediului a emis
o autorizație de mediu/autorizație
integrată de mediu, are obligația
să desemneze o persoana din
rândul angajaților proprii sau să
delege această obligație unei
terțe persoane.
Astfel, în perioada 6 – 20 iunie
2022, Camera de Comerț și
Industrie Maramureș a organizat
pentru o nouă grupă de persoane

interesate, cursul ONLINE - “RESPONSABIL DE
MEDIU” (COD COR 325710).
În urma absolvirii acestui curs, participanții au
dobândit următoarele competențe:
• Aplicarea prevederilor legale privind protejarea
mediului;
• Coordonarea programului de instruire a personalului;
• Gestionarea cerințelor legale de mediu;
• Elaborarea programului de monitorizare a factorilor
de mediu;
• Monitorizarea factorilor de
mediu;
• Supravegherea
activității
pentru
prevenirea
efectelor
provocate de situațiile de urgență.
La această serie de curs a
participat un număr de 10 angajați
ai operatorilor economici din
diverse județe, care au susținut
examenul final în data de 22 iunie
2022.

Acte normative publicate în
Monitorul Oficial IUNIE
● LEGE nr. 166 din 2 iunie 2022 pentru
modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011
privind interzicerea achiziţionării de la
persoane fizice a metalelor feroase şi
neferoase şi a aliajelor acestora (M.O. nr.
542 din 02.06.2022)
● LEGE nr. 168 din 2 iunie 2022 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.
186/2013 privind constituirea şi
funcţionarea parcurilor industrial (M.O. nr.
542 din 02.06.2022)
● LEGE nr. 169 din 3 iunie 2022 pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
9/2021 privind stabilirea unor măsuri de
facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi
a analizelor financiare în scopul prevenirii,
depistării, investigării sau urmăririi penale a
anumitor infracţiuni (M.O. nr. 548 din
06.06.2022)
● DECIZIA nr. 825 din 9 decembrie
2021 referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin.
1 şi ale art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990
privind reorganizarea unităţilor economice
de stat ca regii autonome şi societăţi
comerciale (M.O. nr. 550 din 06.06.2022)
● DECIZIA nr. 107 din 15 martie 2022

referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.
143^1 alin. (1) din Legea societăţilor nr.
31/1990, ale art. 5 alin. (1) din Ordonanţa
Guvernului nr. 119/1999 privind controlul
intern şi controlul financiar preventiv şi ale
art. 14 alin. (2) şi (3) din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice (M.O. nr.
551 din 06.06.2022)
● DECIZIA nr. 834 din 9 decembrie
2021 referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132
alin. (9) teza a doua din Legea societăţilor
nr. 31/1990 (M.O. nr. 552 din 06.06.2022)
● DECIZIA nr. 168 din 24 martie 2022
referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 122
alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei (M.O. nr. 561 din
08.06.2022)
● PROTOCOLUL nr. 16 din 2
octombrie 2013 la Convenţia pentru
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale (M.O. nr. 560 din
08.06.2022)
● LEGE nr. 177 din 9 iunie 2022 pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 35/2020 privind modalitatea

de emitere şi prelungirea valabilităţii
voucherelor de vacanţă, în contextul
situaţiei epidemiologice determinate de
răspândirea COVID-19 (M.O. nr. 567 din
10.06.2022)
● LEGE nr. 178 din 9 iunie 2022 pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea
cadrului instituţional şi financiar pentru
gestionarea fondurilor europene alocate
României prin Mecanismul de redresare şi
rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 155/2020 privind unele
măsuri pentru elaborarea Planului naţional
de redresare şi rezilienţă necesar
României pentru accesarea de fonduri
externe rambursabile şi nerambursabile în
cadrul Mecanismului de redresare şi
rezilienţă (M.O. nr. 576 din 14.06.2022)
● LEGE nr. 180 din 14 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea Legii nr.
58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin
(M.O. nr. 582 din 15.06.2022)
● ORDIN nr. 1.090 din 9 iunie 2022
privind aprobarea Procedurii de
comunicare prin mijloace electronice de
transmitere la distanţă între organul fiscal
central şi persoanele fizice, persoanele
juridice şi alte entităţi fără personalitate
juridică (M.O. nr. 585 din 16.06.2022)
● ORDIN nr. 882 din 7 iunie 2022
Continuare în pag. a 8-a
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C.C.I. Maramureş - Busola dumneavoastră în afaceri !

Microîntreprinderile şi firmele mici şi mijlocii (IMM) româneşti vor putea obþine
granturi pentru investiþii, în valoare de 50.000-200.000 de euro, respectiv
50.000-500.000 de euro prin două măsuri de ajutoare, prevăzute în cadrul
Acþiunii 4.1.1-POC, conform Ordonanþei de urgenþă 82/2022
Firmele eligibile vor putea depune
proiectele pentru granturile în valoare de
50.000 – 200.000 de euro și 50.000 –
500.000 de euro într-un apel care va fi
deschis în portalul de granturi IMM
Recover, din data de 16 august 2022.
Firmele care vor fi selectate vor semna
contractele de finanțare în perioada 1
septembrie - 31 octombrie 2022.
Categoria 1. Granturile pentru investiții
necesare capacităților de prestare de
servicii se acordă pe proiect și beneficiar,
sub formă de ajutor de minimis, cu o
valoare cuprinsă între 50.000 și 200.000 de
euro, în limita de maximum 5 ori cifra de
afaceri realizată în exercițiul financiar 2019.
Beneficiarii
eligibili
sunt
microîntreprinderi și firme mici și mijlocii
(IMM) care își desfășoară activitatea în:
Secțiunea P - Învățământ,
Secțiunea Q - Sănătate și asistența socială,
Secțiunea S - Alte activități de servicii.
Categoria 2. Granturile pentru investiții

în retehnologizare acordate IMM-urilor
pentru refacerea capacității de reziliență se
acordă sub formă de ajutoare de stat cu o
valoare de 50.000 - 500.000 de euro, în
limita de maximum cinci ori cifra de afaceri
realizată în exercițiul financiar 2019.
Bugetul alocat ajutoarelor de stat este de
358.140.596 de euro, din care 300.000.000
de euro cu finanțare prin FEDR-REACT EU
și 58.140.596 de euro prin cofinanțare de
la bugetul de stat, din bugetul Programului
operațional Competitivitate 2014-2020 prin
axa prioritară 4 - acțiunea 4.1.1 - Investiții
în activități productive, precum și fonduri
alocate prin aplicarea mecanismului de
supracontractare.
Beneficiarii eligibili au activitate care
se încadrează în:
Secțiunea C - Industria prelucrătoare (cu
excepția celor care se încadrează în
subdiviziunile 11 - Fabricarea băuturilor, 12
- Fabricarea produselor din tutun și 254 Fabricarea armamentului și muniției);

Acte normative publicate în
Monitorul Oficial IUNIE
Urmare din pag. a 7-a

privind aprobarea Schemei de ajutor de stat "Ajutor de stat pentru
sprijinirea entităţilor din domeniul agroalimentar sub formă de
microgranturi şi granturi pentru capital de lucru cu finanţare din
fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat în contextul
crizei provocate de COVID-19", aferentă Programului operaţional
Competitivitate, axa prioritară nr. 4 "Sprijinirea ameliorării efectelor
provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al
consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi,
digitale şi reziliente a economiei", prioritatea de investiţii 13i
"Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul
pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi
pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei",
obiectivul specific 4.1 "Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor
afectate de pandemia COVID-19", acţiunea 4.1.2 "Sprijin pentru
IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de

hermes
CONTACT

Secțiunea F - Construcții;
Secțiunea G - Comerț cu ridicata și cu
amănuntul; repararea autovehiculelor și
motocicletelor;
Secțiunea H - Transport și depozitare;
Secțiunea I - Hoteluri și restaurante.
OUG 82/2022, publicată luni, 20 iunie, în
Monitorul Oficial, prevede cele mai
importante condiții de finanțare.
Printre condițiile de eligibilitate care
trebuie îndeplinite cumulative, se numără
următoarele:
- au înregistrat profit operațional din
activitatea curentă, respectiv din activitatea
de exploatare în exercițiul financiar 2019;
- sunt înființați până la data de 31
decembrie 2018 inclusiv;
- se angajează să prezinte dovezi privind
rezonabilitatea costurilor pentru investițiile
pentru care se solicită ajutor de stat;
Ordonanța de urgență nr. 82/2022 expune
toate condițiile și aspectele referitoare la
accesarea granturilor menționate.

pandemia de COVID-19" (M.O. nr. 588 din 16.06.2022)
● ORDIN nr. 602 din 6 iunie 2022 pentru completarea
Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară nr. 1.764/2019 privind aprobarea termenelor
de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea
serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară şi unităţile sale subordinate (M.O. nr. 597 din
20.06.2022)
● LEGE nr. 182 din 17 iunie 2022 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului
(M.O. nr. 599 din 20.06.2022)
● DECIZIA nr. 142 din 16 martie 2022 referitoare la excepţia
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 123 alin. (1) din Legea
nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă (M.O. nr. 605 din 21.06.2022)
● ORDIN nr. 1.207 din 16 iunie 2022 privind aprobarea schemei
de ajutor de stat pentru acordarea unui sprijin financiar operatorilor
economici care administrează aeroporturile care în anul 2019 au
înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri şi
mai mic de 3 milioane de pasageri, pentru depăşirea dificultăţilor
financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de
pandemia de COVID-19 (M.O. nr. 609 din 22.06.2022)
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