
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea competitivităţii economice" 
(POS CCE) 
Obiectivul POS-CCE este creşterea productivităţii întreprinderilor   româneşti pen-
tru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul UE. Ţinta este o 
creştere medie anuală a productivităţii pe angajat de cea. 5,5 %. Aceasta va per-
mite României sa atingă un nivel de aproximativ 55% din productivitatea medie a 
UE până in anul 2015. 
Axe prioritare: 
Axa Prioritară 1: Un sistem inovativ de producţie 
Axa Prioritară 2: Cercetarea,  dezvoltarea tehnologică şi  inovarea pentru compe-
titivitate 
Axa Prioritară  3: Tehnologia  informaţiei  si  comunicaţiilor  pentru sectoarele pri-
vat şi public 
Axa Prioritară   4: Creşterea   eficienţei   energetice   şi   dezvoltarea durabilă a 
sistemului energetic 
Axa Prioritară 5: România, destinaţie atractivă pentru turism şi afaceri 
Axa Prioritară 6: Asistentă tehnică 

Finanţări din surse comunitare 

Programul pentru organizarea Târgului întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii - TIMM cu un buget de 150 mii lei, aprobat prin Ordinul Ministrului 

MIMMCTPL nr.721/2008, în MO nr.418/04.06.2008 
Obiectivul programului pentru organizarea Târgului întreprinderilor Mici şi Mijlocii - 
TIMM 2008, denumit în continuare Program, îl constituie:promovarea spiritului an-
treprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei de muncă în domeni-
ul IMM, facilitarea contactelor dintre potenţialii întreprinzători/întreprinderile mici şi 
mijlocii (IMM) şi agenţii economici/instituţiile publice sau private care oferă servicii 
pentru sectorul IMM în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi 
îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM, stimularea şi susţine-
rea IMM inovative, promovarea produselor şi serviciilor româneşti. 

Programul pentru organizarea Târgului Naţional Cooperatist 
TINCOOP cu un buget de 150 mii lei, aprobat prin Ordin al Ministrului 

MIMMCTPL nr. 723/04.06.2008, în MO nr.418/04.06.2008 
Obiectivul programului pentru organizarea Târgului Naţional Cooperatist 
TINCOOP îl constituie susţinerea societăţilor cooperative, promovarea spiritului 
antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor, precum şi creşterea numărului de 
locuri de muncă din domeniul cooperatist, prin promovarea produselor, serviciilor 
şi altor oportunităţi de afaceri ale cooperaţiei pe pieţele naţionale şi internaţionale, 
pentru îmbunătăţirea performanţelor economice şi tehnice ale societăţilor coopera-
tive. 
 

C U P R I N S  

1 Finanţări din surse comunita-
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2 Finanţări din surse de la bu-
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3 Servicii de suport în accesa-

rea finanţărilor - FNGCIMM 

 

IMM-urile sunt definite 

de UE ca fiind firme cu 

mai puţin de 25 de anga-

jaţi. În afară de aceasta, 

ele pot avea o cifră de 

afaceri anuală de până la 

50 de milioane de euro, 

sau un bilanţ de nu mai 

mult de 43 de milioane 

de euro  

Septembrie 2008 

Sursa: http://www.mimmc.ro/ 

Finanţări din surse de la bugetul naţional 
Sursa: http://www.mimmc.ro/ 
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Programul pentru sprijinirea dezvoltării IMM prin fonduri în limita 
sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit cu un buget de 7.879,20 

mii lei, aprobat prin Ordin al Ministrului MIMMCTPL nr. 725/2008, în MO 
nr.434/10.06.2008 
Obiectivul programului este creşterea   competitivităţii   întreprinderilor   mici   şi   
mijlocii, capitalizarea acestora, consolidarea capitalului autohton în creştere econo-
mică şi în locuri de muncă mai multe şi mai bune. 
Program pentru sprijinirea transferului afacerilor cu un buget de 200 mii lei, 
aprobat prin Ordin al Ministrului MIMMCTPL nr.722/2008 - MO nr. 428/06.06.2008 
Obiectivele programului: Transmiterea întreprinderii, fondului de comerţ către terţe 
persoane, în scopul asigurării continuării existenţei şi activităţii comerciale a între-
prinderii, de regulă în cadrul aceleiaşi familii, cu titlu gratuit 

Program de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comerci-
alizare a produselor şi serviciilor de piaţă cu un buget de 14.700 mii lei, 

aprobat prin Ordin al Ministrului MIMMCTPL nr. 724/2008 - MO nr. 431/09.06.2008 
Obiectivul programului: Sprijinirea operatorilor economici, persoane juridice şi/sau  

Programul Operaţional Regional(POR) 

Programul Operaţional Regional 2007-2013 este un program care implementează 
elemente importante ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a PND, con-
tribuind, alături de celelalte Programe Sectoriale, la realizarea obiectivului general al 
Strategiei Naţional-Regionale, anume diminuarea disparităţilor între Regiunile Ro-
mâniei. 
POR va fi finanţat în perioada 2007- 2013 din Bugetul de Stat si cofinanţat din 
FEDR - unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. 
Analiza comparativă a Regiunilor de Dezvoltare evidenţiază, după 1990, un proces 
de creştere a disparităţilor de dezvoltare economică şi sociala între regiuni. Diferen-
ţele de dezvoltare dintre cea mai dezvoltată Regiune (Bucureşti - Ilfov) şi cea mai 
puţin dezvoltată (N-E), în termeni de PIB/locuitor, au crescut de aproape trei ori. În 
acelaşi timp, se constată o creştere a disparităţilor între Regiunile situate în jumăta-
tea vestică a tării (N-V, Centru si Vest), cu evoluţii economice pozitive şi un nivel în 
creştere a numeroşi indicatori ai dezvoltării economice şi sociale, si cele situate în 
jumătatea estică a ţării (N-E, S-E, Sud şi S-V), mai puţin dezvoltate. 
Urmare a apariţiei si dinamicii acestor procese, puse în evidentă de analizele eco-
nomice şi sociale, a fost stabilit ca obiectiv global al REGIO sprijinirea regiunilor ră-
mase în urmă din punct de vedere al dezvoltării, iar în cadrul regiunilor întrucâtva 
mai prospere, a zonelor mai slab dezvoltate, prin valorificarea resurselor lor specifi-
ce, insuficient exploatate până în prezent, în vederea accelerării creşterii economice 
a acestor areale. 
Principala cale identificată pentru atingerea acestui obiectiv o constituie alocarea 
diferenţiata pe Regiuni a fondurilor, în funcţie de gradul general de dezvoltare al 
Regiunilor şi anume, invers proporţional cu mărimea PIB/locuitor, astfel încât Regi-
unile mai puţin dezvoltate să beneficieze, proporţional, de o alocare financiară mai 
mare. Aceste fonduri vor fi utilizate pentru finanţarea unor proiecte cu impact major 
asupra dezvoltării regionale si locale: reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de 
transport, educaţionale si de sănătate, îmbunătăţirea mediului de afaceri prin dez-
voltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi sprijinirea iniţiativelor întreprinzătorilor 
particulari, valorificarea potenţialului turistic si cultural prin sprijinirea dezvoltării in-
frastructurii turistice şi a iniţiativelor antreprenoriale în acest domeniu, sprijinirea 
dezvoltării centrelor urbane cu potenţial de creştere economică, pentru a le crea 
condiţii sa acţioneze ca motoare ale dezvoltării regionale şi locale. 
 

Important: “Fondurile 

UE trebuie utilizate în 

conformitate cu principiul 

bunei gestiuni financia-

re. Mai simplu, aceasta 

presupune că aceia care 

gestionează fondurile 

trebuie să depună toate 

eforturile pentru a obţine 

cea mai bună valoare 

posibilă pentru banii 

cheltuiţi. Aceasta necesi-

tă o respectare strictă a 

tuturor reglementărilor, 

precum şi a evaluărilor 

periodice care verifică 

respectarea acestui prin-

cipiu.” 
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Important: “În fiecare, 

conturile UE sunt publi-

cate şi înaintate Curţii de 

Conturi pentru audit ex-

tern. Evaluare finală, 

numită „descărcare”, es-

te realizată de către Par-

lament după luarea în 

consideraţie a recoman-

dărilor Consiliului” 
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Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii 
(FNGCIMM) a fost înfiinţat în decembrie 2001, în  baza  Legii 133/1999 privind 
stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlo-
cii. FNGCIMM SA contribuie la finanţarea înfiinţării şi dezvoltării societăţilor care 
se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, garantând creditele 
acordate de băncile comerciale în limita a maxim 75% şi susţinând ideile de afa-
ceri prin: 
• îmbunătăţirea accesului la finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii care au pro-
iecte de afaceri viabile, dar care nu deţin suficiente garanţii materiale sau resurse 
financiare; 
• Creşterea volumului de investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii; 
• Susţinerea politicii economice şi sociale a Guvernului, a politicii acestuia în do-
meniul întreprinderilor mici şi mijlocii. 
Activitatea acestei instituţii contribuie la lansarea activităţii întreprinderilor nou-
înfiinţate, la alinierea la cerinţele Uniunii Europene, la dezvoltarea şi creşterea 
competitivităţii întreprinderilor existente, la sporirea valorii adăugate realizate de 
sectorul IMM şi la crearea de noi locuri de muncă în acest sector. 
FNGCIMM sprijină întreprinzătorii din toată tara să îşi împlinească avantajul com-
petitiv şi excelenţa în afaceri, prin acordarea de garanţii financiare, în completarea 
propriilor garanţiilor materiale, necesare obţinerii unui credit sau a altor instrumen-
te financiare de la băncile comerciale şi prin acordarea de finanţări directe. Pentru 
a da satisfacţie totală clienţilor noştri, împletim atitudinea orientată spre client, cu 
experienţa în consultanţă şi soluţii pentru afaceri. 

Servicii de suport în accesarea finanţărilor - FNGCIMM 
 Sursa: http://www.mimmc.ro/ 

Ştiaţi că: Veniturile şi cheltuielile 

bugetului UE sunt reglementate 

prin… 

- Tratate: Bugetului Uniunii nu i 

se permite să intre în deficit, ce-

ea ce înseamnă că veniturile 

trebuie să acopere toate cheltu-

ielile 

- O limită maximă a cheltuielilor 

convenită de către guvernele şi 

parlamentele statelor membre. 

Cunoscută ca „plafonul resur-

selor proprii”, această limită 

este în prezent stabilită la 

1,24% din venitul naţional brut 

al Uniunii pentru plăţile făcute 

de la bugetul UE. Aceasta co-

respunde unei medii de aproxi-

mativ 293 EUR per cetăţean 

UE. 

- Un cadru financiar convenit de 

către Parlamentul European, 

Consiliul de Miniştri şi Comisia 

Europeană care controlează 

evoluţia bugetului UE în funcţie 

de categorii de cheltuieli pentru 

o perioadă de timp determinată. 

persoane fizice şi asociaţii familiare, prin facilitarea accesului la achiziţionarea de 
maşini, utilaje, instalaţii de lucru, mijloace moderne de evidenţă a gestiunii 

Programul naţional multianual pe perioada 2005-2011 pentru dez-

voltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinde-
rilor mici şi mijlocii aprobat prin Ordinul MIMCTPL nr.792/12.06.2008, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea l, nr.476/27.06.2008 
Obiectivele programului: Promovarea unui sistem de informare şi instruire care să 
faciliteze mobilitatea femeilor pe piaţa forţei de muncă şi dezvoltarea aptitudinilor 
antreprenoriale ale acestora în scopul implicării lor în structuri economice private, în 
contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi 
cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local. 

Programul naţional multianual pe perioada 2006–2011 pentru susţi-

nerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă 
aprobat prin Ordinul Nr. 791 din 12 iunie 2008, publicat în Monitorul Oficial nr.475 
din 27 iunie 2008 
Obiectivul programului îl constituie afirmarea şi valorificarea potenţialului de pro-
ducţie şi de servicii al întreprinderilor mici şi mijlocii, prin instruirea personalului lor 
cu funcţii de decizie şi/sau de execuţie şi facilitarea accesului acestora la servicii de 
consultanţă, pentru integrarea cu succes în Uniunea Europeană. 
 

Finanţări din surse de la bugetul naţional 
 Sursa: http://www.mimmc.ro/ 

 

Continuare din pag. 2 

 
Dezvoltarea durabilă 

şi promovarea 

turismului 

 
Sprijinirea dezvoltării 

microîntreprinderilor 

Dezvoltarea durabilă a  
structurilor de sprijinire 

a afacerilor de 
importanţă 

regională şi locală 

 
PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL 

REGIONAL 

Reducerea  
emisiilor de poluanţi 

Reducerea  
consumului  

de energie 

Capacităţi de  

producţie bazate  
pe resurse  

regenerabile  
de energie 

 
Modernizarea  
unităţilor de  
producere  

a energiei 
  

Standardizare 
Certificare sisteme  

de manangement  

de mediu, calitate 

 

E-business 

E-commerce 

 
Participare la  

Târguri şi expoziţii 
Internaţionale,  

promovare 

\ 
 

Cercetare 

Dezvoltare 

 
       Achiziţie brevete,  

  mărci, licente 

 
Investiţii în 

echipamente  

pentru sectorul  
productiv 

 

POS CREŞTEREA  
COMPETITIVITĂŢII  

ECONOMICE 
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Programul pentru dezvoltarea abilităţilor an-
treprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea 
accesului acestora la finanţare -START apro-

bat prin Ordinul M1MCTPL nr.793/2008, publicat în' Moni-
torul Oficial al României, Partea I, nr.508/07.07.2008. 
Obiectivul  Programului îl constituie promovarea unui sis-
tem formativ care să faciliteze mobilitatea tinerilor între 
sistemul de învăţământ şi piaţa forţei de muncă, precum 
şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în 
scopul implicării acestora în structuri economice private. 

 
 
 
 

 

Comisia Europeană - http://ec.europa.eu  

Consiliul Uniunii Europene - http://www.consilium.europa.eu  

Parlamentul European - http://www.europarl.europa.eu  

Curtea Europeana de Justitie - http://curia.europa.eu  

Curtea Europeana de Conturi - http://eca.europa.eu  

Comitetul Economic si Social - http://eesc.europa.eu  

Reprezentanta Comisiei Europene in Romania - http://infoeuropa.ro  

Centrul Roman de Informare de la Bruxelles - http://roinfocentre.be  

Direcţia Generală Afaceri Economice şi Financiare – http://ec.europa.eu/economy_finance  

Asociaţia Mereu pentru Europa 
 
Adresa: Str. Grigore Pleşoianu, Bl.1, Sc.1, Ap.3 
Craiova, Dolj, România 
Tel: 0351 - 176824 
Fax: 0351 - 176825 
E-mail: mpe@mpe.ro, europedirect_craiova@yahoo.com  
 
Proiect finanţat de Comisia Europenă 
Conţinutul materialului nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene 

  
 

Programul naţional multianual pe peri-
oada 2002 - 2011 pentru susţinerea meş-
teşugurilor şi artizanatului aprobat prin Ordi-

nul MIMCTPL nr.790/2008, publicat în Monitorul Ofi-
cial al României, Partea l, nr.505/04.07.2008. 
Obiectivul programului: Stimularea dezvoltării meş-
teşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi 
clasei de mici meşteşugari, care îşi desfăşoară acti-
vitatea individual sau organizat prin intermediul aso-
ciaţiilor sau al altor organizaţii, în special în localităţi-
le rurale dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor 
care presupun un număr mare de operaţii executate 
manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a 
produselor obţinute de aceştia, în special al celor cu 
specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară 
şi artizanat, precum şi promovarea acestor produse 
şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale. 
 

Informaţii suplimentare: 
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