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NOTA
Referitoare la activitatea desfasurata in cadrul OTIMMC Craiova
08.08.2005 – 15.01.2006
In conformitate cu Ordinul Presedintelui ANIMMC nr. 115 din 28 iunie 2005, privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a oficiilor teritoriale pentru intreprinderii mici di mijlocii si
cooperatie , modificat si completat de Ordinul Presedintelui ANIMMC nr. 156 din 22.08.2005, Ordinul
nr. 213 din 09.11.2005 si Ordinul nr. 219 din 24.1.2005, am intocmit Raportul de activitate al Otimmc
Craiova pe perioada 08.08.2005 – 15.01.2006.
Raportul de activitate este structurat pe patru sectiuni respectiv:
- raport al activitatii directorului executive;
- raport al activitatii biroului economic, juridic si resurse umane;
- raport privind activitatea biroului politici si programe pentru IMM;
- raport al activitatii celor 9 centre teritoriale.
Raport de activitate al directorului executiv
-

la data de 09.08.2005 am inceput activitatile specifice de infiintare a institutiei de specialitate
deconcentrata OTIMMC Craiova ca persoana juridica. Dupa identificarea si inchirierea unui
spatiu adecvat am demarat procedura de inregistrare fiscala prin completarea declaratiei 040 si a
altor documente specifice;

-

la data de 14.09.2005 s-a emis de catre Ministerul Finantelor Publice, prin Directia Generala a
Finantelor Publice Craiova, Certificatul de inregistrare fiscala a OTIMMC Craiova;

-

ca urmare a obtinerii CIF s-a inaintat o cerere catre Trezoreria Municipiului Craiova in vederea
deschiderii contului institutiei;

-

pe data de 21.09.2005 a urmat inaugurarea oficiala a sediului institutiei OTIMMC Craiova, in
prezenta doamnei Gabriela Vasile Vicepresedinte ANIMMC, a domnului Bogdan Dumitrache
Secretar General ANIMMC si a domnului Nicolae Giugea Prefect al Judetului Dolj, impreuna cu
directori ai directiilor din cadrul ANIMMC, urmata de o dezbatere interactiva unde a fost prezent
domnul Gheorghe Copos Vicepremier al Guvernului Romaniei insotit de consilierii acestuia si
reprezentanti ai administratiei publice de locale, patronate, banci, IMM si cooperatie, primarii,
institutii deconcentrate in teritoriu.

-

in urma infiintarii s-a demarat procedura de angajare a personalului in Centrele teritoriale de
informare, consultanta si instruire, dupa care s-a angajat personalul de la sediul OTIMMC
Craiova;

-

in urma ocupariii posturilor vacante pentru inceperea activitatii s-a inceput acivitatea specifica,
conform legii si ia fisei postului;

-

s-au incheiat protocoale de colaborare pe teme specifice si de reprezentare si de promovare a
programelor ANIMMC cu ONG si patronate;

-

se lucreaza la semnarea unor protocoale cu Institutia Prefectului, Consiliul Judetean si ADR 4 S-V
Oltenia. Prin aceste protocoale se urmareste promovare programelor ANIMMC la birourile
institutiilor respective si reciproc, precum si o mai buna comunicare la nivelul institutiilor
respective.

-

directorul OTIMMC Craiova a fost numit in comisia de dialog social si participa la intrunirile
acesteia, si de asemenea acesta face parte din Colegiul prefectural. In judetele aferente OTIMMC
Craiova s-a demarat aceasi procedura.

-

In conformitate cu Ordinul nr. 115/28.06.2005 al Presedintelui ANIMMC activitatea de
reprezentare s-a concretizat in participarea la urmatoarele actiuni unde a fost prezentata ANIMMC
si deconcentrarea in teritoriuprin oficiile teritoriale:

o seminar de prezentare a PND si a Fondurilor structurale si de Coeziune din 21 octombrie
2005;
o prin reprezentantul CTICI Teleorman s-a asigurat sprijinul si participarea la Topul firmelor
din Teleorman – 2004 din 27 octombrie 2005;
o inaugurarea OTIMMC Timisoara, Constanta si Iasi in perioada septembrie noiembrie
2005;
o conferinta de pregatire AIESEC LTS 2005, unde s-a prezentat ANIMMC;
o Campania “Suna un prieten! Suna la CPISC!” din 15 noiembrie 2005;
o Seminar de prezentare a POS “Cresterea Competitivitatii Economice” din 5 decembrie
2005;
o Proiectul Phare “Servicii de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor” derulat de consortiul
ENTERPTISE si MIE;
o La toate targurile comerciale organizate de CCIO din Craiova au fost impartite materiale
de promovare a programelor derulate de ANIMMC in 2005;
o Se lucreaza in birou si pe teren peentru intocmirea unei baze de date reale si sunt in lucru
protocoale cu ORC la nivelul judetelor arondate OTIMMC Craiova pentru a beneficia de
baza acestora de date;
-

-

coordonarea biroului de politici si programe precum si a biroului economic, juridic si de resurse
umane, precum si a centrelor de informare, consultanta si instruire din teritoriu s-a desfasurat in
conformitate cu fisa postului, regulamentul de ordine interioara al OTIMMC Constanta;
saptamanal se primesc rapoarte de activitate de la CTICI si sunt centralizate de coordonatorul
biroului politici si programe din cadrul OTIMMC Craiova intr-un raport lunar.

Radu MIREA
Director executiv
OTIMMC Craiova

AGENTIA NATIONALA PENTRUINTRPRINDERIMICISIMIJLOCII SICOOPERATIE
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Craiova, str. Sfintii Apostoli, nr. 72 Tel/fax: 0251.510.785

Raport de activitate desfasurata in cadrul
Biroului Economic, Juridic si Resurse Umane
O.T.I.M.M.C. CRAIOVA
in perioada 20.10.2005 – 15.01.2005
Contabilitatea OTIMMC Craiova este tinuta la zi, sintetic si analitic, conform Legii 82/1991, cu
modificarile si completarile ulterioare, a Legii 500/2002 privind Finantele Publice, precum si a celorlalte
legi si acte normative in vigoare.
Inregistrarea in contabilitate a documentelor a fost facuta in ordine cronologica, dupa obtinerea
aprobarilor si a vizei de CFP.
Achizitiile de mijloace fixe si obiecte de inventar au fost facute prin licitatie, iar achizitiile de
prestari servicii au fost efectuate pe baza de cerere de oferta, conform O.G. 60/2001 cu modificarile si
completarile ulterioare, respectandu-se principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie, si
anume:
- libera concurenta;
- eficienta utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor
economice pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
- transparenta;
- tratament egal din punct de vedere al selectiei ofertantului;
- confidentialitate.
De asemenea, inventarierea anuala s-a efectuat conform OMF 1753/2004, prin compararea
soldurilor scriptice cu cele faptice, nefiind constatate plusuri sau minusuri de inventar, iar rezultatele
inventarierii au fost inregistrate in contabilitate.
Declaratiile privind obligatiile la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale au fost depuse in
termen, conform legii.
Bilantul trimestrial si anual au fost depuse la organul superior, respectiv ANIMMC Bucuresti,
Departamentul Economic.
La data de 31.12.2005 OTIMMC Craiova inregistreaza un activ de 32.797 mii lei, reprezentand
mijloace fixe in valoare de 9.698 mii lei si obiecte de inventar in valoare de 23.099 mii lei si un pasiv de
32.797 mii lei compus din:
- fondul obiectelor de inventar in valoare de 23.099 mii lei;
- decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate de 2.599 mii lei;
- decontari cu bugetul statului de 1.089 mii lei;
- decontari privind asigurari sociale de 5.305 mii lei;
- decontari privind contributia pentru bugetul asigurarile pentru somaj de 0.444 mii lei;
- furnizori 0.261 mii lei.
Mentionam ca datoriile fata de bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale reprezinta datorii
aferente lunii decembrie 2005, care se vor plati in ianuarie 2006.
OTIMMC Craiova a avut un buget aprobat pe anul 2005 in valoare de 410.000 mii lei, repartizat
astfel:
- cheltuieli de personal: 228.000 mii lei
- cheltuieli materiale si servicii: 112.000 mii lei
- cheltuieli de capital: 10.000 mii lei
Cheltuielile efective la data de 31.12.2005, care s-au incadrat in bugetul aprobat, s-au ridicat la
valoarea sumei de 108.059 mii lei, compunandu-se din:

-

cheltuieli de personal: 49.145 mii lei
cheltuieli materiale si servicii: 58.637 mii lei
cheltuieli de capital: 0.277 mii lei.
Cheltuielile au fost efectuate respectandu-se Legea 500/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare, parcurgand urmatoarele faze : angajare, lichidare, ordonantare, plata. Efectuarea platilor s-a
facut in limita creditelor bugetare aprobate si numai pe baza de acte justificative intocmite in conformitate
cu dispozitiile legale, numai dupa ce acestea au fost lichidate si ordonantate.
De asemenea s-a tinut evidenta creditelor bugetare aprobate si a modificarilor intervenite pe
parcursul anului, cu ajutorul contului 940 ”Credite bugetare aprobate”, evidenta angajamentelor bugetare
cu ajutorul contului 950 “Angajamente bugetare” , iar evidenta angajamentelor legale cu ajutorul contului
960 ”Angajamente legale”
La nivelul institutiei s-a organizat controlul financiar preventiv asupra tuturor operatiunilor care
afecteaza fondurile publice. Acesta s-a exercitat pe baza actelor si documentelor justificative certificate in
privinta realitatii, regularitatii si legalitatii, prin viza. Documentele prezentate la viza pentru controlul
financiar preventiv s-au inscris in Registrul operatiunilor prezentate la viza controlului financiar
preventiv.
Au fost supuse controlului financiar preventiv urmatoarele operatiuni :
- angajamentele legale si angajamentele bugetare;
- modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni a clasificatiei bugetare a creditelor
aprobate;
- notele de fundamentare lunare;
- contracte de inchiriere;
- deconturi de cheltuieli;
- dispozitii de plata catre casierie;
- referate de necesitate;
- ordonantari de plati;
- ordine de plata;
- bonuri de consum materiale.
Mentionam ca nu s-au inregistrat refuzuri de operatiuni supuse vizei de control financiar
preventiv.
In baza statelor de functii s-au stabilit normele de evaluare a performantelor profesionale,
individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite, pe fiecare post in parte.
Angajarea salariatilor s-a facut conform art. 30, alin. 1 din Lg. 53/2003 - Codului Muncii si art.
30 alin. 4 din HG 281/1993, privind organizarea si si modul de desfasurare a concursului, pe posturile
vacante din statul de functii aprobat de ANIMMC.
S-au constituit Comisii de examinare, pe baza de decizii, care au verificat indeplinirea conditiilor
de participare la concurs, precum si competenta profesionala a candidatilor. Posturile vacante existente in
statul de functii au fost scoase la concurs prin afisarea acestora la sediul institutiei, cu cel putin 15 zile
inainte de inceperea concursului. Dupa angajare, s-au completat contractele de munca, fisele posturilor, si
ulterior cartile de munca.
S-a intocmit Regulamentul de Ordine Interioara care a fost semnat de fiecare salariat de luare la
cunostinta.
S-au emis decizii de incadrare, decizie de gestionar, decizie de CFP, decizii de incetare a
contractelor de munca pentru cei care au fost preluati de catre OTIMMC Timisoara, decizia de
inventariere a patrimoniului.

Intocmit,
Tamara Popescu
Biroul Economic, Juridic si Resurse Umane
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Raport de activitate desfasurata in cadrul biroului Politici si
Programe in perioada 20.10.2005 – 15.01.2006

In conformitate cu Regulamentul de Ordine interioara al OTIMMC Craiova si Fisa Postului, s-a
intocmit raportul de activitate al BPP pe perioada 20.10.2005 – 15.01.2006.

INFORMARE:
•
•

•
•

•
•

Informari catre CTICI privind programele inca active din 2005;
Informarea prin e-mail a unui numar de 70 de IMM privind suplimentarea fondurilor
programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri
în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit;
Colaborarea cu diferite institutii (CLIMM, ADR, TV si radiouri locale) pentru
promovarea OTIMMC Craiova si a programelor ANIMMC;
Intalniri saptamanale la sediul OTIMMC Craiova cu IMM pentru promovarea
atributiilor OTIMMC Craiova, stimularea accesului IMM la comertul electronic,
identificarea de masuri viabile pentru solutionarea problemelor cu care se confrunta
sectorul IMM si Cooperatie;
Transmiterea catre un numar de 70 de IMM de informatii generale si specializate cu
privire la integrarea in UE;
Programul pentru sprijinirea antreprenorilor EMPRETEC.

____________________________________________________________________________________

CONSILIERE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S.C. GEMA CONS SRL;
S.C.. PROINFLUENT SRL;
S.C. AQUATERM SRL;
FARMACIA HEPITES;
S.C. CONSUL OIL SRL;
S.C. GALIX KARO SRL;
S.C. KNOW CONSULTING SRL;
S.C. SURVIVAL SRL;
S.C. APLISOFT;
S.C. POCAVISO PRODCOM SRL;
S.C. REDEXIM SRL;
S.C. REDAC SRL;
S.C. CORNUL ABUNDENTEI SRL;
S.C. MARSAT SA;
S.C. TRANSLIQUID SRL;
A.F. DINU;

•
•
•
•

S.C. PS TRAVEL SRL;
S.C. PS MULTISERVICES SRL;
S.C. POLYSTART SRL;
S.C. FOTO CONECT.

INSTRUIRE:
•
•
•

Programul pentru Dezvoltarea Culturii Antreprenoriale in Randul Femeilor Manager;
Programul pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în
limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit;
Programul pentru sprijinirea antreprenorilor EMPRETEC.

ACTIVITATEA ADMINISTRATIVA A BIROULUI:
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

Elaborarea de materiale informative necesare desfasurarii activitatii OTIMMC
Craiova;
Colectarea propunerilor privind imbunatatirea cadrului legislativ stimulativ pentru
dezvoltarea IMM;
Identificarea de masuri viabile pentru solutionarea problemelor cu care se
confrunta sectorul intreprinderilor mici si mijlocii si cooperatie;
Participarea la seminarul “ Planul National de Dezvoltare 2007-2013 si Fondurile
Structurale si de Coeziune ale UE “ organizat de Ministerul Finantelor Publice in
colaborare cu ADR 4 S-V Oltenia in data de 21 octombrie 2005;
Participarea la seminarul “ Suna un Prieten Suna la CPISC” organizat de catre
Confederatia Patronala a Industriei Serviciilor si Comertului din Romania (CPISC)
in colaborare cu CLIMM Craiova in data de 15 noiembrie 2005;
Participarea la deschiderea oficiala a “ Targului de Carte Craiova 2005 “
desfasurata in data de 28 noiembrie 2005;
Participarea la intalnirea interactiva a reprezentantilor mediului de afaceri unde au
fost discutate strategiile si politicile pentru IMM pe anul 2006. Manifestarea a avut
loc pe data de 28 noiembrie;
Participarea la seminarul de informare, organizat de Ministerul Economiei si
Comertului in calitate de autoritate de management si ADR 4 S-V Oltenia, cu
privire la “ Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
“ desfasurat in data de 5 decembrie;
Participarea la seminarul cu tema “ Ghidul Tanarului Intreprinzator “ eveniment
organizat de CLIMM Craiova si inscris in cadrul “ Festivalului Sanselor Tale”, 511 decembrie, “ Saptamana educatiei permanente in Craiova si jud. Dolj, editia a
II-a “, seminarul desfasurandu-se in data de 7 decembrie;
Diverse activitati organizatorice.

Intocmit,
Biroul Politici si Programe pentru IMM
Roland Toma

AGENTIA NATIONALA PENTRUINTRPRINDERIMICISIMIJLOCII SICOOPERATIE
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Raport de activitate desfasurata in cadrul CTICI Dolj in
perioada 20.10.2005 – 15.01.2006
In conformitate cu Regulamentul de Ordine interioara al OTIMMC Craiova si Fisa Postului, s-a
intocmit raportul de activitate al CTICI Dolj pe perioada 15.10.2005 – 15.01.2006 in urma rapoartelor
saptamanale trimise de consilierul Alina Boscor.

INFORMARE:
- Informarea prin e-mail a unui numar de 50 de IMM privind
suplimentarea fondurilor programului pentru sprijinirea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite
pentru impozitul pe profitul reinvestit;
- Informarea prin E-mail si fax a unui numar de 50 de IMM din sfera
de activitate privind existenta CTICI Dolj;
- Informarea a peste 250 de agenti economici prin fax si e-mail in
legatura cu programele ANIMMC;
- Colaborare cu Camera de Comert si Industrie Oltenia pentru
Informarea si promovarea Programului pentru dezvoltarea culturii
antreprenoriale in randul femeilor.

CONSILIERE:
-

S.C. HOSUS MEDIA SRL;
S.C. TEHNOIND ELECTRI SRL;
S.C. PROFICLEAN;
S.C. TEHNOIND ELECTRIC SRL;
S.C. JEEP SRL;
S.C. CASA 9 SRL;
S.C. G’NET SRL;
S.C. ATRASCON CON SRL;
S.C. DATA SOFT;
S.C. MOBIRA PROD.

INSTRUIRE:
-

Programul pentru Dezvoltarea Culturii Antreprenoriale in Randul Femeilor Manager;
Programul pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în
limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit;
Programul pentru sprijinirea antrprenorilor EMPRETEC.

ACTIVITATEA ADMINISTRATIVA A CENTRULUI:
-

-

Amenajarea Biroului din cadrul Camerei de Comert si Industrie Oltenia cu toate
obiectele de mobilier si logistica necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii;
Crearea bazei de date cu IMM din judetul Dolj prin preluarea celei existente de la
CCIO si prin completare ulterioara;
Participarea la seminarul “ Planul National de Dezvoltare 2007-2013 si Fondurile
Structurale si de Coeziune ale UE “ organizat de Ministerul Finantelor Publice in
colaborare cu ADR 4 S-V Oltenia in data de 21 octombrie 2005
Participarea la intalnirea interactiva a reprezentantilor mediului de afaceri unde au fost
discutate strategiile si politicile pentru IMM pe anul 2006. Manifestarea a avut loc pe
data de 28 noiembrie.

Intocmit,
Biroul Politici si Programe pentru IMM
Roland Toma

AGENTIA NATIONALA PENTRUINTRPRINDERIMICISIMIJLOCII SICOOPERATIE
OFICIUL TERITORIAL CRAIOVA
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Raport de activitate desfasurata in cadrul CTICI Olt in
perioada 01.10.2005 – 15.01.2006
In conformitate cu Regulamentul de Ordine interioara al OTIMMC Craiova si Fisa
Postului, va intocmesc raportul de activitate al CTICI Olt pe perioada 01.10.2005 – 15.01.2006 in
urma rapoartelor saptamanale transmise de consilierul Ionela Pistol.

INFORMARE:
-

Informarea mediului de afaceri, a institutiilor representative ale judetului si presei
prin telefoane, fax-uri si e-mail asupra infiintarii pe linga Camera de Comert si
Industrie Olt a Centrului Tertorial de Informare Consultanta si Instruire Olt;
Informarea prin e-mail a IMM din sfera de actiune asupra suplimentarii
fondurilor programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul
reinvestit;
Informarea IMM din baza de date asupra programului de sprijinire a
antreprenorilor EMPRETEC
Informare asupra Programului pentru Dezvoltarea Culturii Antreprenoriale in
Randul Femeilor.

-

-

CONSILIERE:
-

S.C. PAN ALESANDER SRL
S.C. LASCODAGAMA SRL
S.C. NICOLAE COMALIN SRL
S.C. MOBIL SERVICE
S.C. ALUMINIU INDUSTRIAL GRUP
S.C. MANAGEMENT CONSTRUCT SRL
S.C. CONCIS SA
S.C. MOBIL TAXI SRL

INSTRUIRE:
-

Programul pentru Dezvoltarea Culturii Antreprenoriale in Randul Femeilor Manager;
Programul pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în
limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit;
Programul pentru sprijinirea antrprenorilor EMPRETEC.

ACTIVITATEA ADMINISTRATIVA A CENTRULUI:
-

-

Amenajarea biroului din cadrul CCIA Olt cu tot necesarul pentru desfasuraea in bune
conditii a activitatii centrului;
Crearea bazei de date cu IMM din zona judetului Olt;
Participarea la intalniri cu potentiali investitori straini in jud Olt (reprezentanti ai
mediului de afaceri din Italia);
Discutii cu reprezentanti ai oamenilor de afaceri din Israel cu ocazia proiectelor
derulate de acestia cu CCIA Olt;
Participarea la Conferinta finala Proiect Sanse Pentru Toti – Fundatia Scoala Romana
de Afaceri Filiala Olt – Directia pentru protectia copilului;
Participarea la intalnirea interactiva a reprezentantilor mediului de afaceri unde au fost
discutate strategiile si politicile pentru IMM pe anul 2006. Manifestarea a avut loc pe
data de 28 noiembrie;
Participarea la Topul Firmelor 2004 organizat de CCIA Olt in data de 21.12.2005;
Sprijin in organizarea Sesiunii de Instruire „ Managementul Procedurilor pentru
Achizitii Publice de Lucrari” organizat de Delegatia Comisiei Europene, Ministerul
Integrarii Europene si Plancenter Ltd, manifestare desfasurata pe data de 22.12.2005.

Intocmit,
Biroul Politici si Programe pentru IMM
Roland Toma

AGENTIA NATIONALA PENTRUINTRPRINDERIMICISIMIJLOCII SICOOPERATIE
OFICIUL TERITORIAL CRAIOVA
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Raport de activitate desfasurata in cadrul CTICI Arges in
perioada 01.10.2005 – 15.01.2006
In conformitate cu Regulamentul de Ordine interioara al OTIMMC Craiova si Fisa Postului, va
intocmesc raportul de activitate al CTICI Arges pe perioada noiembrie-decembrie in urma rapoartelor
saptamanale primate de la consilierul George Preoteasa.

INFORMARE:
•
•

•

•

Informarea prin E-mail a unui numar de 56 de agenti economici cu privire la infiintarea
CTICI Arges ;
Informarea prin e-mail a IMM din sfera de actiune asupra suplimentarii fondurilor
programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în
limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit;
Informare cu privire la deschiderea CTICI Arges trimisa: CDES Arges, Asociatia
Oamenilor de Afaceri Arges, Federatia Patronala a Intreprinderilor Mici si Mijlocii
Arges, Asociatia ARDELIE din Campulung-Muscel;
Colaborare cu Camera de Comert si Industrie Arges, Asociatia Oamenilor de Afaceri
Arges, Centrul pentru dezvoltare Economica si Locala Arges in vederea promovarii
programelor ANIMMC.

CONSILIERE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S.C. SPICUL BRANCOVENESC SRL din Topoloveni, panificatie, vizeaza modernizare
tehnologica;
SC MUSA SA din Pitesti, piese si subansamble auto;
SC BETARM SRL din Pitesti, constructii civile, vizeaza achizitie utilaje;
SC EUROAMBIENT CONSTRUCT din Cateasca, constructii;
SC SANDAG PANIPROD SRL din Cateasca vizeaza constructie moara;
SC ARDARO TEHNICMETAL SRL din Campulung vizeaza constructie hala;
SC INROPLUS SRL din Bascov, fabrica de mobila, vizeaza largirea pietei de desfacere;
SC MEHTUB SRL din Pitesti, produse de panificatie, urmareste diversificarea gamei de
produse si retehnologizare;
SC ROVIANA FOREST 2002 SRL, exploatari forestiere, urmareste achizitionarea de
utilaje moderne;
SC BITEXPERT SRL din Pitesti, servicii IT;
SC SIG SRL din Curtea de Arges, scule-aschietoare, urmareste achizitie strug;
SC Continental RAW Materials SRL din Pitesti, produse mase plastice, achizitie linie de
productie de folie;
SC IEZER Turism SA, turism, urmareste construirea unui complex turistic;
SC Stecopal SA din Curtea de Arges, produse furnir, interes in programul multianul de
dezvoltare;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S.C. CHIRA din Bascov, desfacere produse alimentare, urmareste marire spatiu;
S.C. HANDCRAFTED LOCKHOMES SRL din Lintesti, constructii din busteni de lemn,
urmareste infiintare pensiune turistica;
Pieca Vasile si Marius din Lunca Corbului, constructie atelier prelucrarea lemnului si
achizitie utilaje;
Maghioala Constantin din Mosoaia urmareste infiintarea unui ziar local;
Ion Baragan din Musetesti, constructie fabrica de teracota;
Turban Liviu, mecanic auto din Pitesti, infiintare service auto;
Nicolae Dervisi din Bascov, asistenta infiintare fabrica paine;
Iulian Fratica din Mosoaia, infiintare fabrica produse de panificatie;
SC 2 W Net Communications SRL din Pitesti, servicii IT, urmareste achizitie PC-uri;
S.C. Actual S.R.L. din Pitesti, productie marochinarie, doreste achizitie linie pt. Pielarie;
S.C. Agresione S.R.L., Pitesti, comert-distributie, doreste marire spatiu depozit,
dezvoltarea de noi piete de distributie;
S.C. Delta Plus Holding SRL, Pitesti, productie piese auto;
S.C Marsim Prompt 2003 SRL Pitesti, comert;
S.C Matador Euro Plus SRL Pitesti, comert-distributie produse Matador, doreste largirea
pietei interne;
S.C. Robys SRL Bascov, productie sertizare furtun hidraulic IP, doreste inregistare OSIM
a utilajului si procesului de productie propriu;
SC Panif Ciortan SRL Bascov, produse de panificatie, doreste achizitie utilaje pt.
diversificarea gamei de produse;
S.C. Profesional System SRL, Pitesti, Productie Software;
S.C. Tel Consulting Info S.R.L., Pitesti, Telecomunicatii, achizitie software;
S.C VICRO SRL, Pitesti, vanzari si service tehnica de calcul si birotica;
S.C. COR.TUBI ROMANIA S.R.L., Pitesti, Productie Industriala, achizitie utilaje;
SC EURO ELECTRONICS SRL, Pitesti, vanzare cu amanuntul produse uz general;

INSTRUIRE:
•
•

Am primit informari pentru toate programele ANIMMC;
Am primit materialele editate de ANIMMC pe 2005 : Raportul anual al IMM-urilor,
Situatia si necesitatile IMM-urilor, Plan de Afaceri, Ghidul tanarului Intreprinzator. Idea e
sa primesc mai multe copii, macar din ultimele doua, pentru a le putea distribui doritorilor;

ACTIVITATEA ADMINISTRATIVA A CENTRULUI:
•

•

Seminar organizat la CDES Arges in noiembrie pentru IMM-uri, cu aceasta ocazie am
prezentat si directiile de actiune ale ANIMMC. Am facut o propunere in acest sens pentru
organizarea periodica la CDES Arges, care este un centru activ in judet, a unor intalniri
avand ca subiect problemele IMM-urilor;
Baza de date este in faza incipienta pentru ca trebuie sa insist la conducerea firmelor
pentru oferirea de date complete conform modelului primit si sa le ofer lamuriri in
completarea tabelului;

•
•
•
•

Participare la seminar organizat la Consiliul Judetean Arges de catre ADR Sud Muntenia
:”Suntem pregatiti si putem sa cheltuim banii alocati de UE?”;
Participare la seminar organizat la Consiliul Judetean Arges pentru discutarea absortiei
fondurilor structurale;
Intalnire organizata de CDES Arges pentru crearea unui parteneriat public-privat in Arges
pentru sprijinirea IMM-urilor;
Participarea, in calitate de invitat la Targurile organizate de CCI Arges la Complexul
Expozitional Casa Cartii: : Gold”-bijuterii, “Pomul de Craciun”;

PROPUNERI:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

cred ANIMMC ar putea sa elaboreze o lista de indrumari sau linii de ghidare. Ar fi chiar
potrivita pentru a-mi putea desfasura activitatea asa cum probabil se doreste la Bucuresti ;
anexez o serie de pareri privind procedurile din programele ANIMMC trimise de CDES
Arges si CCI Arges
programele lansate de catre ANIMMC nu sunt suficient promovate astfel incat sa ajunga la
cunostinta potentialilor beneficiari in timp util;
perioada de timp dintre lansarea programului si data limita a depunerii proiectelor este
scurta, IMM-urile care doresc sa aplice fiind puse in situatia de a face eforturi sustinute
pentru a se incadra in termen;
nu exista o grila de evaluare a cererilor precizata initial (punctajele acordate), ar fi
binevenita o asemenea grila;
nu sunt precizate in mod concret conditiile de finantare pe tipuri de investitii : utilaje si
constructii sau conditii de eligibilitate;
politica “primul venit, primul servit” nu satisface proiectele aflate pe lista de asteptare,
care pot fi mai bune calitativ si cu un impact mai mare decat cele finantate;
intrebarile din cererea de finantare nu sunt suficient de explicite si relevante pentru o
descriere realista si elocventa a posibilitatilor firmei aplicante;
cu referire la programul de sprijinire a IMM-urilor in dezvoltarea exportului, nu sunt
prezentate sugestii reale pentru intrarea pe pietele externe si dezvoltarea acestor piete;
in cererile de finantare sau in ghid, nu se regasesc formulele de calcul financiar agreate de
ANIMMC, iar aplicantul nu stie la ce sa astepte in eventualitatea unei asemenea proceduri;
am primit o serie de solicitari privind domeniul panificatiei si un program pentru acest
domeniu ar fi de bun augur.

Intocmit,
Biroul Politici si Programe pentru IMM
Roland Toma

AGENTIA NATIONALA PENTRUINTRPRINDERIMICISIMIJLOCII SICOOPERATIE
OFICIUL TERITORIAL CRAIOVA

Craiova, str. Sfintii Apostoli, nr. 72 Tel/fax: 0251.510.785

Raport de activitate desfasurata in cadrul CTICI Mehedinti in
perioada 01.11.2005 – 15.01.2006
In conformitate cu Regulamentul de Ordine interioara al OTIMMC Craiova si Fisa Postului, va
intocmesc raportul de activitate al CTICI Mehedinţi pe perioada 23-27.01.2006.

INFORMARE:
•

•
•
•

Informarea prin e-mail a IMM din sfera de actiune asupra suplimentarii fondurilor
programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în
limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit;
Informare prin vizite la sediile IMM-urilor despre CTICI, precum şi despre obiectivele şi
scopul ANIMMC;
Distribuirea brosurilor ale FNGCIMM agentilor economici pentru facilitarea accesului
IMM la finantare;
Colaborare cu: Biroul de Integrare Europeană din cadrul Primariei, Biroul Control
Comercial-Agenţi Economici-Privatizare Liberă Iniţiativă, Primăria Turnu Severin,
Biroul de Integrare Europeana din cadrul Prefecturii, CCIA Mehedinti pentru o mai buna
cunoastere a programelor derulate de catre ANIMMC.

CONSILIERE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S.C. INTEX RO-MA SRL;
S.C. OPTIPLUS SRL;
S.C. IVO COM SRL;
S.C. TERMO-ACTIV SRL;
S.C. BINGOL IMPORT-EXPORT SRL;
S.C. NIKITA SRL;
S.C. METROMAT SRL;
S.C. UNIVERS SRL;
S.C. COREL SRL;
S.C. ROGENDANA SRL;
S.C. VANGHELIS IMPEX SRL;
S.C. PROTOXINA COM SRL;
S.C. VANGHELIS 2000 SRL;
S.C. COSMETICA DM SRL;
S.C. D.D. GOLD SRL;
S.C. WEST EUROPEAN PARTENER SRL;
S.C. STAR 2001;
S.C. ANITA SRL;
S.C. TOTAL INSTAL SRL;
S.C D.D.GOLD SRL;
S.C. LEONARDO SRL;

INSTRUIRE:
•
•
•

Programul pentru Dezvoltarea Culturii Antreprenoriale in Randul Femeilor Manager;
Programul pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în
limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit;
Programul pentru sprijinirea antrprenorilor EMPRETEC.

ACTIVITATEA ADMINISTRATIVA A CENTRULUI:
•
•

•
•

Crearea bazei de date a CTICI ;
Colaborarea cu Biroul de Integrare Europeană din cadrul Primariei, cat si cu Biroul de
Integrare Europeana din cadrul Prefecturii Mehedinti in vederea organizarii de activitati,
evenimente, seminarii, etc.
Colaborare alaturi de Camera de Comert, Industri si Agricultura Mehedinti la realizarea
Topului Firmelor din jud. Mehedinti pe anul 2004;
Participarea la intalnirea interactiva a reprezentantilor mediului de afaceri unde au fost
discutate strategiile si politicile pentru IMM pe anul 2006. Manifestarea a avut loc pe data
de 28 noiembrie.

PROPUNERI:
•

Realizarea unor broşuri, pliante pentru promovarea programelor derulate de ANIMMC.

Intocmit,
Biroul Politici si Programe pentru IMM
Roland Toma

AGENTIA NATIONALA PENTRUINTRPRINDERIMICISIMIJLOCII SICOOPERATIE
OFICIUL TERITORIAL CRAIOVA

Craiova, str. Sfintii Apostoli, nr. 72 Tel/fax: 0251.510.785

Raport de activitate desfasurata in cadrul CTICI Dambovita
in perioada 01.11.2005 – 15.01.2006
In conformitate cu Regulamentul de Ordine interioara al OTIMMC Craiova si Fisa
Postului, va intocmesc raportul de activitate al CTICI Dambovita pe perioada 01.11.2005 –
15.01.2006 in urma rapoartelor saptamanale transmise de consilierul Liviu Berbece.

INFORMARE:
Informarea mediului de afaceri, a institutiilor representative ale judetului prin
telefoane, fax-uri si e-mail asupra infiintarii pe linga Camera de Comert si Industrie
Dambovita a Centrului Tertorial de Informare Consultanta si Instruire;
Informarea prin e-mail a IMM din sfera de actiune asupra suplimentarii fondurilor
programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri
în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit;
Informarea IMM din baza de date asupra programului de sprijinire a antreprenorilor
EMPRETEC.

•

•

•

CONSILIERE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S.C. GINECO MEDICA SRL;
S.C. PHARMACON SRL;
S.C. MALEX SRL;
S.C. ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEM SRL;
S.C. STING SRL;
S.C. ALLINE FRO SRL;
S.C. MARIUTAN SRL;
S.C. HRIST SRL;
S.C. ROMBAL COMPANY SRL
S.C. EXPERT SRL

INSTRUIRE:
•
•
•

Programul pentru Dezvoltarea Culturii Antreprenoriale in Randul Femeilor Manager;
Programul pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în
limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit;
Programul pentru sprijinirea antrprenorilor EMPRETEC.

ACTIVITATEA ADMINISTRATIVA A CENTRULUI:
•
•
•

Amenajarea biroului din cadrul CCIA Dambovita cu tot necesarul pentru desfasuraea in
bune conditii a activitatii centrului;
Crearea bazei de date cu IMM din zona;
Participarea la intalnirea interactiva a reprezentantilor mediului de afaceri unde au fost
discutate strategiile si politicile pentru IMM pe anul 2006. Manifestarea a avut loc pe data
de 28 noiembrie la Craiova;

Intocmit,
Biroul Politici si Programe pentru IMM
Roland Toma

AGENTIA NATIONALA PENTRUINTRPRINDERIMICISIMIJLOCII SICOOPERATIE
OFICIUL TERITORIAL CRAIOVA

Craiova, str. Sfintii Apostoli, nr. 72 Tel/fax: 0251.510.785

Raport de activitate desfasurata in cadrul CTICI Teleorman in
perioada 01.10.2005 – 15.01.2006

In conformitate cu Regulamentul de Ordine interioara al OTIMMC Craiova si Fisa Postului, va
intocmesc raportul de activitate al CTICI Teleorman pe perioada 01.10.2005 – 15.01.2006 in urma
rapoartelor saptamanale transmise de consilierul Carmen Salageac.

INFORMARE:
•
•

•
•

Informarea prin E-mail a unui numar de 70 de agenti economici cu privire la infiintarea
CTICI Teleorman ;
Informarea prin e-mail a IMM din sfera de actiune asupra suplimentarii fondurilor
programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în
limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit;
Informarea institutiilor publice locale cu privire la deschiderea CTICI Teleorman;
Informarea IMM din baza de date asupra programului de sprijinire a antreprenorilor
EMPRETEC.

CONSILIERE:
•

consiliere pentru un numar de 12 firme.

INSTRUIRE:
•
•

Am primit informari pentru toate programele ANIMMC;
Am primit materialele editate de ANIMMC pe 2005 : Raportul anual al IMM-urilor, Situatia si
necesitatile IMM-urilor, Plan de Afaceri, Ghidul tanarului Intreprinzator. Idea e sa primesc
mai multe copii, macar din ultimele doua, pentru a le putea distribui doritorilor.

ACTIVITATEA ADMINISTRATIVA A CENTRULUI:
•
•

Amenajarea biroului din cadrul CCIA Teleorman cu tot necesarul pentru desfasuraea in
bune conditii a activitatii centrului;
Crearea bazei de date cu IMM din zona;

•

•

•
•
•
•
•
•

Participarea la seminarul regional referitor la elaborarea Strategiei Regionale de Inovare
pentru regiunea Sud Muntenia, realizat in cadrul proiectului “ Innovating South Muntenia
“, implementat de catre ADR Sud Muntenia si finantat de catre Comisia Europeana;
Participarea la intalnirea de lucru a reprezentantilor ANIMMC, AFC Bonn, institutii
locale, CCIA Teleorman, potentiali investitori si oameni de afaceri pentru promovarea
proiectelor referitoare la pietele de gros pentru legume si fructe;
Participarea la seminarul “ Rolul Parteneriatului cu Privire la Cresterea Capacitatii de
Absortie a Viitoarelor Fonduri Structurale”;
Participarea la realizarea topului firmelor 2004 impreuna cu echipa CCIA Teleorman;
Participarea la licitatii organizate prin Terminalul Alexandria al Bursei Romane de
Marfuri;
Participarea la seminarul organizat de CCIA Teleorman, cu reprezentanti ai Ministerului
Finantelor si ai Ministerului Integrarii Europene, cu privire la Fondurile Structurale;
Realizarea a 58 de proiecte pentru localitatile efectate de inundatii din jud Teleorman cu
fonduri nerambursabile CHF;
Participarea la seminarul privind prezentarea si dezbaterea Planului Operational Sectorial “
Cresterea Competitivitatii Economice si Dezvoltarea economiei Bazate pe Cumoastere “,
inpreuna cu autoritatea de management, Ministerul Economiei si Comertului, ADR Sud
Muntenia si Consiliul Judetean Teleorman.

Intocmit,
Biroul Politici si Programe pentru IMM
Roland Toma

AGENTIA NATIONALA PENTRUINTRPRINDERIMICISIMIJLOCII SICOOPERATIE
OFICIUL TERITORIAL CRAIOVA

Craiova, str. Sfintii Apostoli, nr. 72 Tel/fax: 0251.510.785

Raport de activitate desfasurata in cadrul CTICI Valcea
in perioada 01.10.2005 – 15.01.2006

In conformitate cu Regulamentul de Ordine interioara al OTIMMC Craiova si Fisa Postului, va
intocmesc raportul de activitate al CTICI Valcea pe perioada 01.10.2005 – 15.01.2006 in urma
rapoartelor saptamanale transmise de consilierul Genoveva Chirca.

INFORMARE:
•

•

•
•

Informarea mediului de afaceri, a institutiilor representative ale judetului prin telefon si e-mail
asupra infiintarii pe linga Camera de Comert si Industrie Valcea a Centrului Tertorial de
Informare Consultanta si Instruire;
Informarea prin e-mail a IMM din sfera de actiune asupra suplimentarii fondurilor programului
pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite
pentru impozitul pe profitul reinvestit;
Informarea IMM din baza de date asupra programului de sprijinire a antreprenorilor EMPRETEC;
Informare asupra Programului pentru Dezvoltarea Culturii Antreprenoriale in Randul Femeilor.

CONSILIERE:
•

S-a realizat consiliere in vederea promovarii programelor ANIMMC a unui numar de 30
de IMM din sfera de activitate a CTICI.

INSTRUIRE:
•
•
•

Programul pentru Dezvoltarea Culturii Antreprenoriale in Randul Femeilor Manager;
Programul pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în
limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit;
Programul pentru sprijinirea antrprenorilor EMPRETEC.

ACTIVITATEA ADMINISTRATIVA A CENTRULUI:
•
•
•

•
•

Amenajarea biroului din cadrul CCI Valcea cu tot necesarul pentru desfasuraea in bune
conditii a activitatii centrului;
Crearea bazei de date cu IMM din zona;
Urmarirea procedurii de decontare pentru Dasoft SRL care a avut o cerere depusa in cadrul
programului national pentru sustinerea accesului microintreprinderilor si a intreprinderilor
mici la servicii de instruire si consultanta;
Procesarea unor serii de solicitari de informatii referitoare la IMM valcene din anumite
domenii de activitate;
Participarea la toate evenimentele locale organizate de CCI Valcea: topul firmelor valcene,
„Hervex” – Salon de Hidraulica si Pneumatica, etc.

Intocmit,
Biroul Politici si Programe pentru IMM
Roland Toma

AGENTIA NATIONALA PENTRU INTREPRINDERI MICII SI MIJLOCII SI COOPERATIE
Oficiul Teritorial Craiova
Craiova, str. Sfintii Apostoli, nr. 72 Tel / Fax: 0251.510785

