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Raport de management
privind activitatea OTIMMC Craiova
2008
In conformitate cu Regulamentul de Ordine interioara al OTIMMC Craiova
si Fisa Postului am analizat activitatea CPPIMMC pe anul 2008.
Aceasta analiza se bazează pe:
- observarea activităţii curente;
- rapoartele de activitate de proces de tip debriefing;
- rapoarte lunare;
- raportul anual realizat la sfârşitul anului de către personalul ce face parte
din acest compartiment.
Structura a fost facută dupa cum urmează:
1.Raport asupra activitaţii curente
2.Raport privind activitaţi de acordare a asistenţei tehnice gratuite
3.Raport al activitaţi de coordonare a Unitaţii de Implementare
4. Raport privind participarea la cursuri si seminarii
1. Raport asupra activitaţii curente:
- au fost respectate procedurile cuprinse în manualul operaţional al
OTIMMC Craiova;
- s-au respectat procedurile specifice implementării Programelor de
finanţare;
- documentele financiare au fost întocmite corespunzător;
- comunicarea intre compartimentele OTIMMC organizate pe orizontală, s-a
realizat corespunzător;
- informarea prin campanii de e-mailing s-a facut corespunzător utilizând
softul specializat al OTIMMC şi platforma de –mail Lista Firme.
- Site-ul a fost up-gradat din punct de vedere funcţional fiind realizat in
proporţie egală flash şi html;
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- activitatea de promovare a fost realizată în toate modurile regăsite în
marketingul modern respectând principiile mixului de marketing, dar şi realizând
contacte door to door pentru o mai buna transparenţa şi atragere a solicitanţilor;
- o parte din machetele materialelor de promovare au fost realizate in-house
folosind logistica disponibilă şi multiplicate de asemenea, realizând importante
economii de resurse la bugetul aprobat;
- colaborarea cu instituţiile partenere şi nu numai a fost bună ajungându-se
în prezent la un număr de aproximativ 80 de parteneri
- s-au dat decizii pentru mai multe situaţii: de reprezentare, de numire în
funcţii de coordonator UIP, decizii de numire a membrilor UIP şi a ofiţerului de
înregistrare.

2. Raport privind activitatea de acordare a asistenţei tehnice gratuite
- asistenţa gratuită (atât pe fonduri guvernamentale cât şi europene) către
IMM s-a realizat în următoarele moduri:
o prezentări în grupuri restrânse (grupuri de lucru);
o discuţii directe cu solicitanţii la sediul OTIMMC Craiova;
o discuţii telefonice cu solicitanţii;
o concentrarea unui nucleu de autorităţi care să joace rolul de reţea
de signposting pe plan regional;
o discuţii directe cu IMM-urile la diferite întâlniri sau evenimente.

3. Raport al activitaţi de coordonare a Unitaţilor de Implementare
Activitatea unităţilor de implementare ale programelor de finanţare
din bugetul de stat s-a desfăşurat în condiţii bune, respectându-se procedurile
programelor cât şi procedurile de evaluare.
UIP au lucrat întru-un spaţiu adecvat, izolat de restul personalului,
dotat cu logistica necesară desfăşurării activităţii.
S-au realizat plăţile către toţi solicitanţii declaraţi eligibili.
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Nu s-au înregistrat contestaţii şi nici alte probleme deosebite.
4. Raport privind participarea la cursuri si seminarii
- s-au susţinut cursuri in-house de pregătire şi explicitare a ghidurilor cu
personalul OTIMMC Craiova;
- au fost susţinute trening-uri in-house privind celelalte programe
operaţionale;
- personalul specializat al OTIMMC Craiova a furnizat training gratuit
personalului celorlalte oficii teritoriale atât pe Programul pentru care a fost
numit coordonator naţional dar şi în ce priveşte desfăşurarea activităţii
curente sau de implementare a celorlalte Programe;
- personalul OTIMMC Craiova a participat la nenumărate cursuri, seminarii
de pregătire, work shop-uri şi traning-uri cu tematica specifică activităţii şi
fişei postului.

Intocmit,
Radu Mirea
Director executiv
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Raport de activitate Cristina Căpraru
În conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioară al Oficiului Teritorial
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Craiova şi Fişa Postului, vă
întocmesc raportul de activitate pe anul 2008.
Raportul de activitate are următoarea structură:
1. Raport al activităţii curente
2. Raport privind activitatea de acordare a asistenţei tehnice gratuite
3. Raport al activităţii de coordonare a Unităţii de Implementare a Programului
naţional multianual pe perioada 2002 - 2011 pentru susţinerea
meşteşugurilor şi artizanatului
3.1 Reglementări naţionale şi interne
3.2 Obiectivul programului
3.3 Lansarea programului
3.4 Procedura de evaluare şi selecţie
4. Raport al activităţii de coordonare a Unităţii de Implementare a Programului
pentru dezvoltarea IMM prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul
brut reinvestit
4.1 Reglementări naţionale şi interne
4.2 Obiectivul programului
4.3 Graficul de desfăşurare al activităţilor programului
4.4 Procedura de evaluare şi selecţie
5. Raport privind participarea la cursuri şi seminarii
1. Raport al activităţii curente:
- întocmirea fişelor pentru IMM-uri şi prelucrarea acestora în baza de date;
- informarea directă permanentă a IMM-urilor despre schemele de finanţare lansate
în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice;
- participarea la diverse evenimente în calitate de participant sau de speaker;
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- primirea şi înregistrarea proiectelor depuse de către întreprinderile mici şi mijlocii
în cadrul celor 5 scheme de finanţare ale POS CCE, Axa Prioritară I, astfel:
• Schema de investiţii mici: 20 dosare
• Schema de investiţii mari: 18 dosare
• Consultanţă: 2 dosare
• Internaţionalizare: 1 dosar
• Standardizare: 4 dosare;
- elaborarea, în urma desemnării OTIMMC Craiova ca responsabil la nivel naţional
pentru Programul pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin
fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, a Procedurii de
implementare a acestui program;
- elaborarea procedurii operaţionale interne de evaluare a Programului pentru
sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor
plătite pentru profitul brut reinvestit;
- evaluarea administrativă, de eligibilitate a proiectelor conform procedurilor de
implementare specifice aprobate prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici
şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale;
- realizarea rapoartelor lunare sau ori de câte ori au fost solicitate, privind situaţia
implementării la nivel naţional a Programului pentru sprijinirea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul
brut reinvestit;
- realizarea rapoartelor lunare privind Programul naţional multianual 2002-2011
pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, în calitate de coordonator UIP.
2. Raport privind activitatea de acordare a asistenţei tehnice gratuite
În cursul anului 2008, activitatea de acordare a asistenţei tehnice gratuite s-a
desfăşurat pe 2 planuri:
- asistenţă tehnică acordată firmelor interesate de accesarea fondurilor
europene din cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii
economice, Axa Prioritară I – Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie, prin
cele 5 scheme de finanţare lansate în decursul anului 2008;
OFICIUL TERITORIAL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE
CRAIOVA
Craiova, str. Stefan cel Mare, nr. 12 Tel/Fax 0251/510.785; www.otimmc.ro

6

GUVERNUL

ROMÂNIEI

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII,
COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE
Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie
CRAIOVA

- asistenţă tehnică acordată firmelor interesate de accesarea fondurilor de la
bugetul de stat din cadrul Programelor Naţionale, înainte de numirea în Unităţile de
implementare a Programului pentru sprijinirea IMM prin fonduri în limita sumelor
plătite pentru profitul brut reinvestit şi a Programului naţional multianual 2002 –
2011 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, în calitate de Coordonator
UIP, şi ca membru în Unităţile de Implementare a Programului de dezvoltare şi
modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă şi a
Programului naţional multianual pe perioada 2006-2011 pentru susţinerea
accesului IMM la servicii de instruire şi consultanţă.
Dintre firmele care au beneficiat de asistenţă tehnică pentru a aplica pe schema de
finanţare “Sprijin financiar în valoare de până la 920.000 lei acordat pentru
investiţii în IMM” se numără:
- SC OLIVGAB PRODIMEX SRL;
- SC TITAN CONSTRUCT SRL;
- SC BIBI BROTHERS CONSTRUCT SRL;
- SC WHITE IMPEX SRL;
- SC O.D. TEHNIC SRL;
- SC METALPREST SRL;
- SC NOVARA CONSTRUCŢII MONTAJ SRL;
- SC TEHNOIND ELECTRIC SRL;
- SC MENADA PROD SRL;
- SC TECOND SRL;
- SC POLYSTART CLIMA SYSTEMS SRL;
- SC PRIMASERV SRL;
- SC NOVARA T IMPEX SRL;
- SC CORALEX SRL;
- SC SC HERVIL SA;
- SC GIP SRL;
- SC MOBILSIM SRL;
- SC WINDEX SRL;
- SC GECOROM SRL;
- SC PRINTEX SRL;
- SC IONUMI SRL;
- SC ROMSTRADE SA;
OFICIUL TERITORIAL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE
CRAIOVA
Craiova, str. Stefan cel Mare, nr. 12 Tel/Fax 0251/510.785; www.otimmc.ro

7

GUVERNUL

ROMÂNIEI

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII,
COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE
Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie
CRAIOVA

- SC MOBILART SRL;
- SC DELEX MOBIPROD SRL;
- SC PINTEXIM SRL;
- SC YDAIL CONSTRUCT SRL;
- SC UPIPSA SRL;
- SC LOOKSTAR SRL;
- SC I&C INDUSTRIAL SRL;
- SC CESMOB SRL;
- SC GIDEA CONSTRUCT SRL;
- SC CIV GROUP SRL;
- SC INDA SRL;
- SC MICROCOMPUTER SERVICE SA;
- SC FEVRODEST AGORA SRL;
- SC OLTANA MONTAJ SA;
- SC GATEPREST SRL;
- SC STYL CONSTRUCT SRL.
Dintre firmele care au beneficiat de asistenţă tehnică pentru a aplica pe schema de
finanţare “Sprijin financiar cu valoare cuprinsă între 920.001 şi 5.560.000 lei
acordat pentru investiţii în IMM” se numără:
- SC YDAIL CONSTRUCT SRL;
- SC JODYFIN SRL;
- SC IONUMI SRL;
- SC DICO ROMANIA SRL;
- SC JADEX TRADING SRL;
- SC MARMURA PRODUCT SRL;
- SC GEOSPECT SRL;
- SC CIV GROUP SRL;
- SC LINK SRL;
- SC ROMCIM IMPEX SRL;
- SC MITLIV EXIM SRL;
- MANIFATTURE ITALIANE PROD SRL.
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3. Programul naţional multianual 2002 – 2011 pentru susţinerea
meşteşugurilor şi artizanatului a fost aprobat prin Ordinul nr. 790/12.06.2008 şi
este finanţat de la bugetul statului prin Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi
Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, fiind administrat de către Oficiile
Teritoriale pentru IMM-uri şi Cooperaţie.
3.1 Reglementari naţionale
• Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor
mici si mijlocii, cu completarile si modificarile ulterioare
• Ordinul 337/2007 privind actualizarea clasificarii activitatilor din economia
nationala CAEN
• Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modifivările şi completările
ulterioare, referitor la amortizarea accelerată
• HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si
duratele normale de functionare a mijloacelor fixe
• HG nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe
• OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul
bugetar
• OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Reglementari interne
• Ordin nr. 790/2008 privind aprobarea Procedurii de implementare a
programului national multianual pe perioada 2002-2011pentru sustinerea
mestesugurilor si artizanatului
• Ordinul nr. 20/2007 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi
organizare a Oficiilor Teritoriale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţie
• Decizia nr. 26/04.07.2008 pentru organizarea şi funcţionarea Unităţii de
Implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2011
pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
3.2 Obiectivul Programului naţional multianual pe perioada 2002-2011
pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului îl constituie stimularea
OFICIUL TERITORIAL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE
CRAIOVA
Craiova, str. Stefan cel Mare, nr. 12 Tel/Fax 0251/510.785; www.otimmc.ro

9

GUVERNUL

ROMÂNIEI

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII,
COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE
Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie
CRAIOVA

dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici
meşteşugari, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin
intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile 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 a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă
populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi
internaţionale, precum şi creşterea numărului de locuri de muncă prin atragerea în
astfel de activităţi a generaţiei tinere şi a femeilor în toate zonele ţării.
Programul urmăreşte, prin acordarea de alocaţii financiare nerambursabile,
stimularea practicării meşteşugurilor şi a meseriilor tipice micii industrii, care
presupun un grad important de prelucrare manuală, ca mijloc de importanţă
majoră, de realizare a unor servicii şi produse obţinute apelându-se la tehnologii
simple şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă, în special
utilizându-se tehnologii tradiţionale:
a) câştigarea de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii, în mod
special pentru cele cu specific tradiţional, de artă populară şi artizanat;
b) stimularea cererii interne de servicii şi produse care presupun un grad
important de prelucrare manuală;
c) creşterea vizibilităţii pe piaţă a meşteşugarilor şi a produselor şi serviciilor
furnizate de aceştia;
d) îmbunătăţirea accesului meşteşugarilor la informaţii de piaţă şi facilitarea
valorificării acestor informaţii, inclusiv prin comerţul electronic;
e) creşterea gradului de informatizare a operatorilor economici care desfăşoară
activităţi din domeniul meşteşugurilor şi artizanatului;
f) promovarea serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii simple
şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă, în special utilizânduse tehnologii tradiţionale.
Bugetul Programului pentru anul 2008 este de 1.500 mii lei pentru
acordarea de alocaţii finaciare nerambursabile.
3.3 Lansarea programului
Înregistrarea on-line în cadrul programului s-a efectuat în două etape:
I etapă: 18-24 iulie 2008
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A II-a etapă: 01- 07 octombrie 2008
În etapa I s-au înscris 92 de solicitanţi, dintre care 5 solicitanţi au fost din
judeţele arondate OTIMMC Craiova:
- PĂTRU EUGEN ASOCIAŢIE – Vlădeşti, judeţul Vâlcea,
- PIETRARU LAURENŢIU MIHAI PF – Horezu, judeţul Vâlcea,
- SC ANDRA DESIGN SRL – Craiova, judeţul Dolj,
- SC AUSTRALIS PROD SRL – Bechet, judeţul Dolj,
- SC ACRUP DESIGN SRL – Craiova, judeţul Dolj.
Toţi cei 5 solicitanţi au depus Cererile de acord de principiu pentru finanţare
la Unitatea de Implementare a Programului din cadrul OTIMMC Craiova.
3.4 Procedura de evaluare şi selecţie
În urma verificării de către membrii UIP a conformităţii administrative şi a
eligibilităţii beneficiarilor, activităţilor şi cheltuielilor, s-a constatat că:
- 2 cereri de finanţare nu au îndeplinit criteriile privind eligibilitatea beneficiarilor /
activităţilor /cheltuielilor sau au depus documentaţia incompletă, fiind respinse de
la fianaţare (PĂTRU EUGEN ASOCIAŢIE, SC ANDRA DESIGN SRL),
- 3 cereri de finanţare au îndeplinit criteriile privind eligibilitatea beneficiarilor /
activităţilor /cheltuielilor, fiind declarate admise (PIETRARU LAURENŢIU
MIHAI PF, SC AUSTRALIS PROD SRL, SC ACRUP DESIGN SRL), şi au
primit Notificare de acord de principiu la finanţare, semnând contractul cu
administratorul de program (OTIMMC Craiova).
Pe parcursul implementării Programului s-au înregistrat 2 Cereri de
renunţare totală la finanţare de către PIETRARU LAURENŢIU MIHAI PF şi SC
ACRUP DESIGN SRL.
Ca urmare, SC AUSTRALIS PROD SRL din Bechet, judeţul Craiova a fost
singurul solicitant care a depus Cererea de eliberare a alocaţiei financiare, urmând
ca până la sfârşitul anului să-i fie virată efectiv suma în valoare de 6.848 lei,
reprezentând alocaţia financiară nerambursabilă.
În etapa a II-a s-au înscris 28 de solicitanţi, dar niciunul nu a fost din
judeţele arondate OTIMMC Craiova.
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4. Programul pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit a fost
aprobat prin Ordinul nr. 725/30.05.2008, şi este finanţat de la bugetul statului prin
Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii
Liberale, fiind administrat de către Oficiile Teritoriale pentru IMM-uri şi
Cooperaţie.
4.1 Reglementări naţionale:
• Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor
mici si mijlocii, cu completarile si modificarile ulterioare;
• Ordinul 337/2007 privind actualizarea clasificarii activitatilor din economia
nationala CAEN;
• Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modifivările şi completările
ulterioare, referitor la amortizarea accelerată;
• HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si
duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;
• Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor de înregistrare în
registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi a
persoanelor juridice.
Reglementări interne:
• Ordin nr. 725/2008 privind aprobarea Procedurii de implementare a
programului pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
prin fonduri in limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit;
• Ordinul nr. 20/2007 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi
organizare a Oficiilor Teritoriale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţie;
• OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul
bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, “Programele de încurajare
şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
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finanţate de la bugetul de stat prin intermediul MIMMCTPL vor fi derulate prin
OTIMMC-uri;
• Decizia nr. 22/10.06.2008 pentru organizarea şi funcţionarea Unităţii de
Implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor
mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut
reinvestit.
4.2 Obiectivul principal al Programului pentru sprijinirea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru
profitul brut reinvestit îl constituie creşterea competitivităţii şi capitalizarea
întreprinderilor mici şi mijlocii, realizându-se astfel o mai bună consolidare a
capitalului şi a competiţiei la care sunt supuse aceste societăţi pe piaţa unică.
Prin Program se alocă fonduri în valoare de până la 100 mii lei/beneficiar, în
limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit.
Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2008 a fost de 7.879.200 lei.

-

4.3 Grafic de desfăşurare a activităţilor programului:
data aprobării programului: 30 mai 2008;
data publicării în Monitorul Oficial: 434/10 iunie 2008;
perioada înscrierii on-line: din data de 24 iunie 2008 până la epuizarea
bugetului, dar nu mai târziu de 27 octombrie 2008;
perioada evaluării: până la epuizarea bugetului

Înregistrarea on-line în cadrul programului s-a efectuat continuu, începând
din 24 iunie 2008 şi până la data de 27 octombrie 2008.
Dintr-un total de 390 de solicitanţi, care s-au înregistrat on-line în această
perioadă, 21 de solicitanţi au fost din judeţele arondate OTIMMC Craiova, astfel:
Nr.
crt.
1.

Denumire firmă

Localitate/Judeţ

ID/data înscrierii

SC CEGIM SRL

Rm. Vâlcea/Vâlcea

307/24.06.2008
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2.

SC INTERPA PROD
SRL
SC ARHI DESIGN SRL
SC PLUS AUTO SRL
SC IONUMI SRL
SC EUROSPORT
TRADING SA
SC EUROSTIHL SRL
SC ARION SRL

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Craiova/Dolj

329/24.06.2008

Craiova/Dolj
Craiova/Dolj
Craiova/Dolj
Tg. Jiu/Gorj

338/24.06.2008
342/24.06.2008
416/24.06.2008
577/26.06.2008

Tg. Jiu/Gorj
Dr. Tr. Severin
/Mehedinţi
SC VIPROMAX SRL
Craiova/Dolj
SC HERVIL SA
Rm. Vâlcea/Vâlcea
SC TEHNOTRADE SRL Rm. Vâlcea/Vâlcea
SC GIP SRL
Craiova/Dolj
SC
MUSEGLOBAL Craiova/Dolj
SRL
SC ENIASAN SRL
Motru/Gorj
SC FLIP OPERATOR
Vişina, Olt
SC POPECI AUTO SRL Pieleşti/Dolj
SC INSTALAŢII SA
Slatina/Olt
SC
CARPATICA Berislăveşti/Vâlcea
IMPEX SRL
SC VIVAT INSTAL Caracal/Olt
SRL
SC ARTEMIS
Slatina/Olt
INDUSTRIE SRL
SC MEDISIM PLUS Vlădeşti/Vâlcea
SRL

582/26.06.2008
678/27.06.2008
791/30.06.2008
803/01.07.2008
814/03.07.2008
823/07.07.2008
826/07.07.2008
889/11.07.2008
890/11.07.2008
922/16.07.2008
1680/11.08.2008
1681/11.08.2008
1709/15.08.2008
2138/26.09.2008
2159/29.09.2008

4.4 Procedura de evaluare şi selecţie
În urma transmiterii Scrisorilor de Înştiinţare cu privire la acceptarea la
evaluare, următorii solicitanţi au depus la sediul OTIMMC Craiova cererea pentru
alocarea de fonduri, însoţită de documentele justificative:
Nr.
crt.

Denumire firmă

Localitate/Judeţ

Suma solicitată
(Lei)
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1.
2.
3.
4.
5.

SC CEGIM SRL
SC INTERPA PROD SRL
SC ARHI DESIGN SRL
SC PLUS AUTO SRL
SC ARION SRL

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SC VIPROMAX SRL
SC HERVIL SA
SC TEHNOTRADE SRL
SC GIP SRL
SC MUSEGLOBAL SRL
SC POPECI AUTO SRL
SC INSTALAŢII SA
SC VIVAT INSTAL SRL
SC ARTEMIS
INDUSTRIE SRL
SC MEDISIM PLUS SRL Vlădeşti/Vâlcea

15.

Rm. Vâlcea/Vâlcea
Craiova/Dolj
Craiova/Dolj
Craiova/Dolj
Dr. Tr. Severin
/Mehedinţi
Craiova/Dolj
Rm. Vâlcea/Vâlcea
Rm. Vâlcea/Vâlcea
Craiova/Dolj
Craiova/Dolj
Pieleşti/Dolj
Slatina/Olt
Caracal/Olt
Slatina/Olt

18.928
3.161,28
65.637,25
33.271,68
5.361,63
100.000
72.468
6.627,94
24.353,52
2254
14.150,95
32.440
9.614
34.899,78
10.000

În urma evaluării documentaţiei depuse de solicitanţi, deoarece condiţiile de
conformitate administrativă sau de eligibilitate nu au fost îndeplinite, următoarelor
firme nu li s-au aprobat cererile de acord de principiu pentru finanţare:
1.
2.
3.
4.

SC VIPROMAX SRL - Craiova/Dolj
SC TEHNOTRADE SRL - Rm. Vâlcea/Vâlcea
SC MUSEGLOBAL SRL - Craiova/Dolj
SC MEDISIM PLUS SRL - Vlădeşti/Vâlcea

Acestor solicitanţi li s-au trimis Scrisori de Respingere la finanţare, niciunul
dintre ei nedepunând ulterior contestaţie.
Solicitanţilor admişi la finanţare, conform tabelului de mai jos, li s-au
transmis Scrisori de înştiinţare privind acceptarea la evaluare împreună cu
contractul de finanţare în suma eligibilă stabilită prin Raportul de Evaluare de către
membrii UIP.
După semnarea contractului de finanţare de ambele părţi, Coordonatorul Unităţii
de Implementare a transmis Scrisori de înştiinţare privind vizita la faţa locului.
Aceste vizite au fost efectuate de către membrii UIP şi au avut ca scop verificarea
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existenţei mijloacelor fixe finanţate prin program, precum şi certificarea facturilor
depuse la cererea de finanţare (pentru a se evita depunerea aceloraşi facturi şi în
cadrul altor programe finanţate de la bugetul de stat), întocmindu-se cu aceasta
ocazie Procesul verbal privind vizita la faţa locului.
Solicitanţii declaraţi admişi la finanţare în cadrul „Programului pentru
sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor
plătite pentru profitul brut reinvestit” în anul 2008 sunt:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumire firmă

Localitate/Judeţ

SC CEGIM SRL
SC INTERPA PROD SRL
SC ARHI DESIGN SRL
SC PLUS AUTO SRL
SC ARION SRL

Rm. Vâlcea/Vâlcea
Craiova/Dolj
Craiova/Dolj
Craiova/Dolj
Dr. Tr. Severin
/Mehedinţi
Rm. Vâlcea/Vâlcea
Craiova/Dolj
Pieleşti/Dolj
Slatina/Olt
Caracal/Olt
Slatina/Olt

SC HERVIL SA
SC GIP SRL
SC POPECI AUTO SRL
SC INSTALAŢII SA
SC VIVAT INSTAL SRL
SC ARTEMIS
INDUSTRIE SRL

Suma aprobată
(Lei)
18.928
3.161,28
65.637,18
11.007,06
4.505,56
57.199,26
22.964,44
14.042,52
26.246,01
4.204,96
33.111,78

5. Raport privind participarea la cursuri şi seminarii
În decursul anului 2008 am participat la/am organizat următoarele
evenimente:
- Lansarea regională a cererii de proiecte pentru Axa 3 a Programului
Operaţional Regional, DMI 3.1 şi DMI 3.2: ADR S-V Oltenia, 18.02.2008;
- Dezbaterea publică “Regiunea Oltenia în Mediul European”, Ministerul
Mediului şi Dezvoltării Durabile, 25.03.2008;
- Lansarea regională a cererii de proiecte pentru DMI 4.3 şi DMI 5.1 din
cadrul Programului Operaţional Regional, ADR S-V Oltenia, 26.03.2008;
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- Seminar de instruire pentru potenţialii beneficiari ai DMI 4.3 – “Sprijinirea
dezvoltării microîntreprinderilor”- Programul Operaţional Regional, ADR SV Oltenia, 07.04.2008;
- Seminar de informare privind lansarea ghidurilor solicitantului pe POS CCE,
Slatina, 14.04.2008;
- Seminar instruire DMI 1.1 şi DMI 1.3 – Programul Operaţional Sectorial
Creşterea Competitivităţii Economice, sediul MIMMCTPL – 22.04.2008;
- Lansarea regională a cererii de proiecte pentru DMI 4.1 şi 4.2, DMI 5.2 –
Programul Operaţional Regional, ADR S-V Oltenia, 14.05.2008;
- Seminar de instruire cu tema “Implementarea schemei de vouchere pentru
servicii de instruire şi consultanţă, MIMMCTPL, 23.06.2008;
- Seminarul “Dezvoltarea accesului la portalul www.esimplu.ro şi folosirea
acestuia de către întreprinderile mici şi mijlocii din România”, Craiova,
01.07.2008;
- Sesiunea de instruire pentru schema de vouchere cu tema “Implementarea
procedurii de monitorizare şi control”, sediul MIMMCTPL, 09.10.2008;
- Seminar de informare “Zilele femeilor întreprinzător”, Craiova, 15.10.2008;
- Seminar regional de consultare – Măsuri pentru ocuparea forţei de muncă şi
incluziune socială, Craiova, 11.11.2008.
Întocmit
Cristina Căpraru
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Raport de activitate Claudiu Mirea
În conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioară al Oficiului Teritorial
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Craiova şi Fişa Postului, vă
întocmesc raportul de activitate pe anul 2008.
Raportul de activitate are următoarea structură:
6. Raport al activităţii curente
7. Raport privind activitatea de acordare a asistenţei tehnice gratuite
8. Raport al activităţii de coordonare a Unităţii de Implementare a
Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare
a produselor şi serviciilor de piaţă
8.1 Reglementări naţionale şi interne
8.2 Obiectivul programului
8.3 Lansarea programului
8.4 Procedura de evaluare şi selecţie
9. Raport privind participarea la cursuri şi seminarii
1. Raport al activităţii curente:
- întocmirea fişelor pentru IMM-uri şi prelucrarea acestora în baza de date;
- informarea directă permanentă a IMM-urilor despre schemele de finanţare lansate
în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice;
- participarea la diverse evenimente în calitate de participant sau de speaker;
- primirea şi înregistrarea proiectelor depuse de către întreprinderile mici şi mijlocii
în cadrul celor 5 scheme de finanţare ale POS CCE, Axa Prioritară I, astfel:
•
•
•
•
•

Schema de investiţii mici: 25 dosare
Schema de investiţii mari: 8 dosare
Consultanţă: 2 dosare
Internaţionalizare: 0
Standardizare: 5 dosare.
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- elaborarea, în urma desemnării OTIMMC Craiova ca responsabil la nivel naţional
pentru Programul pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin
fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, a Procedurii de
implementare a acestui program;
- evaluarea administrativă, de eligibilitate a proiectelor conform procedurilor de
implementare specifice aprobate prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici
şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale;
- realizarea rapoartelor lunare sau ori de câte ori au fost solicitate, privind situaţia
implementării la nivel naţional a Programului de dezvoltare şi modernizare a
activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
3. Raport privind activitatea de acordare a asistenţei tehnice gratuite
În cursul anului 2008, activitatea de acordare a asistenţei tehnice gratuite s-a
desfăşurat pe 2 planuri:
- asistenţă tehnică acordată firmelor interesate de accesarea fondurilor
europene din cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii
Economice, Axa Prioritară I – Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie, prin
cele 5 scheme de finanţare lansate în decursul anului 2008.
- asistenţă tehnică acordată firmelor interesate de accesarea fondurilor de la
bugetul de stat din cadrul Programelor Naţionale.
Această activitate s-a desfăşurat în mod continuu.
Dintre firmele care au beneficiat de asistenţă tehnică pentru a aplica pe schema de
finanţare “Sprijin financiar în valoare de până la 920.000 lei acordat pentru
investiţii în IMM” se numără:
- SC OLIVGAB PRODIMEX SRL;
- SC TITAN CONSTRUCT SRL;
- SC BIBI BROTHERS CONSTRUCT SRL;
- SC WHITE IMPEX SRL;
- SC O.D. TEHNIC SRL;
- SC METALPREST SRL;
- SC NOVARA CONSTRUCŢII MONTAJ SRL;
- SC TEHNOIND ELECTRIC SRL;
- SC MENADA PROD SRL;
- SC TECOND SRL;
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- SC POLYSTART CLIMA SYSTEMS SRL;
- SC PRIMASERV SRL;
- SC NOVARA T IMPEX SRL;
- SC CORALEX SRL;
- SC HERVIL SA;
- SC GIP SRL;
- SC MOBILSIM SRL;
- SC WINDEX SRL;
- SC GECOROM SRL;
- SC PRINTEX SRL;
- SC IONUMI SRL;
- SC ROMSTRADE SA;
- SC MOBILART SRL;
- SC DELEX MOBIPROD SRL;
- SC PINTEXIM SRL;
- SC YDAIL CONSTRUCT SRL;
- SC UPIPSA SRL;
- SC LOOKSTAR SRL;
- SC I&C INDUSTRIAL SRL;
- SC CESMOB SRL;
- SC GIDEA CONSTRUCT SRL;
- SC CIV GROUP SRL;
- SC INDA SRL;
- SC MICROCOMPUTER SERVICE SA;
- SC FEVRODEST AGORA SRL;
- SC OLTANA MONTAJ SA;
- SC GATEPREST SRL;
- SC STYL CONSTRUCT SRL.
Dintre firmele care au beneficiat de asistenţă tehnică pentru a aplica pe schema de
finanţare “Sprijin financiar cu valoare cuprinsă între 920.001 şi 5.560.000 lei
acordat pentru investiţii în IMM” se numără:
- SC YDAIL CONSTRUCT SRL;
- SC JODYFIN SRL;
- SC IONUMI SRL;
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-

SC DICO ROMANIA SRL;
SC JADEX TRADING SRL;
SC MARMURA PRODUCT SRL;
SC GEOSPECT SRL;
SC CIV GROUP SRL;
SC LINK SRL;
SC ROMCIM IMPEX SRL;
SC MITLIV EXIM SRL;
MANIFATTURE ITALIANE PROD SRL.

4.
Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de
comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă a fost aprobat prin Ordinul
Nr. 724 din 30 mai 2008 2008 şi este finanţat de la bugetul statului prin Ministerul
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, fiind
administrat de către Oficiile Teritoriale pentru IMM-uri şi Cooperaţie
3.1 Reglementari naţionale
• Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor
mici si mijlocii, cu completarile si modificarile ulterioare
• Ordinul 337/2007 privind actualizarea clasificarii activitatilor din economia
nationala CAEN
• Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modifivările şi completările
ulterioare, referitor la amortizarea accelerată
• HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si
duratele normale de functionare a mijloacelor fixe
• HG nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe
• OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul
bugetar
• OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
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a. Reglementări interne
• Ordinul Nr. 724 din 30 mai 2008 2008 privind aprobarea Programului de
dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi
serviciilor de piaţă
• Ordinul nr. 20/2007 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi
organizare a Oficiilor Teritoriale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţie
b.
Obiectivul Programului de dezvoltare şi modernizare a
activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă îl constituie
sprijinirea operatorilor economici, societăţi comerciale, societăţi cooperative,
persoane fizice autorizate, să desfăşoare activităţi economice în mod independent
(inclusiv asociaţii familiale care au obligaţia preschimbării certificatului de
înmatriculare pe parcursul anului 2008), prin facilitarea accesului la achiziţionarea
de maşini, utilaje, instalaţii de lucru, mijloace moderne de evidenţă a gestiunii şi
promovarea activităţii, cu scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice
ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de noul
statut al României de stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de
competitivitate, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.
Programul urmăreşte:
- întărirea capacităţii operatorilor economici de promovare a produselor şi
serviciilor de piaţă;
- dezvoltarea şi modernizarea activităţii comercianţilor şi prestatorilor de servicii
de piaţă.
c. Lansarea programului
Înregistrarea on-line în cadrul programului s-a efectuat în două etape:
- I etapă: 18-24 iulie 2008
- A II-a etapă: 01- 07 octombrie 2008
În prima etapă s-au înscris 578 de solicitanţi la nivel naţional, din care 31 din
judeţele arondate OTIMMC Craiova. Aceştia sunt:
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Nr.Crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Firma
SC MARCO FRIG SRL
SC ROMCIL SRL
SCM AUTOMOBIL SERVICE SCM
SC LUCICORICOM SRL
SC NORDEXIM COFFEE SERVICES SRL
SC ANDRA DESIGN SRL
SC GAVRIS-GEN-COM SRL
SC WAKE-UP AND MAKE-UP SRL
SC SOFTROM GRUP SRL
SC ROBEST COM SRL
CORALEX SRL
PRIMASERV SRL
RO_CLAU SRL
SORIVAL SRL
MARIO & ALBERT SRL
SC TEHNOTRADE SRL
SC CRINESTAR SRL
SC STARIMEX SRL
SC JANE & MADALIN SRL
SC COMAT DOLJ SRL
SC MISO SRL
SC METALPREST SRL
SC DUET SRL
SC SOLROB SRL
SC APROMAT-IND SRL
SC PRIMORDIAL IMPEX SRL
SC OLTEANU-IGNATOVICI SRL
SC UNCLE SAM SRL
SC CORNUL ABUNDENTEI SRL
SC DSO DISTRIBUTION SRL
SC AUTOMOTOR SRL

Judeţul
VALCEA
VALCEA
DOLJ
VALCEA
VALCEA
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
VALCEA
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
VALCEA
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
VALCEA
DOLJ
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În a doua etapă s-au înscris 321 de solicitanţi la nivel naţional, din care 21
din zona arondată OTIMMC Craiova, dar nu au fost admişi pentru evaluare pentru
că au avut punctajul mic iar bugetul pentru program s-a terminat.
d. Procedura de evaluare
În cadrul acestui program UIP a avut următoarea formulă:
- Claudiu Mirea – Coordonator
- Cristina Căpraru – membru
- Leontin Braşoveanu – membru
- Alina Boşcor – membru de rezervă
Au fost depuse 23 de dosare. În urma verificării de către membrii UIP a
conformităţii administrative şi a eligibilităţii beneficiarilor, activităţilor şi
cheltuielilor, s-a constatat că:
- 10 cereri de finanţare nu au îndeplinit criteriile privind eligibilitatea
beneficiarilor / activităţilor /cheltuielilor sau au depus documentaţia
incompletă, fiind respinse de la finanţare
- 13 cereri de finanţare au fost acceptate în vederea semnării contractului
de finanţare.
- 2 solicitanţi (SC LUCICORICOM SRL şi SC ROMCIL SRL), nu au
depus cererea de eliberare a AFN şi nici cerere de renunţare totală la
AFN.
După depunerea cererilor de eliberare AFN, s-au efectuat vizitele la faţalocului. Nu s-au înregistrat probleme, toate activităţile fiind executate.
In 25.11.2008 au fost făcute plăţile către toţi solicitanţii care au depus
cererea de eliberare a AFN.
Nu s-au înregistrat contestaţii.
De asemenea am făcut parte din UIP al Programului pentru sprijinirea
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite
pentru profitul brut reinvestit şi UIP al Programului START.
5. Raport privind participarea la cursuri şi seminarii, evenimente
În decursul anului 2008 am participat
evenimente:

şi am organizat următoarele
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Lansarea regională a cererii de proiecte pentru Axa 3 a Programului
Operaţional Regional, DMI 3.1 şi DMI 3.2: ADR S-V Oltenia, 18.02.2008;
Dezbaterea publică “Regiunea Oltenia în Mediul European”,
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, 25.03.2008;
Lansarea regională a cererii de proiecte pentru DMI 4.3 şi DMI 5.1
din cadrul Programului Operaţional Regional, ADR S-V Oltenia, 26.03.2008;
Seminar de instruire pentru potenţialii beneficiari ai DMI 4.3 –
“Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”- Programul Operaţional Regional,
ADR S-V Oltenia, 07.04.2008;
Seminar de informare privind lansarea ghidurilor solicitantului pe
POS CCE, Slatina, 14.04.2008;
Seminar instruire DMI 1.1 şi DMI 1.3 – Programul Operaţional
Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, sediul MIMMCTPL – 22.04.2008;
Lansarea regională a cererii de proiecte pentru DMI 4.1 şi 4.2, DMI 5.2 –
Programul Operaţional Regional, ADR S-V Oltenia, 14.05.2008;
Seminarul “Dezvoltarea accesului la portalul www.esimplu.ro şi
folosirea acestuia de către întreprinderile mici şi mijlocii din România”, Craiova,
01.07.2008.
Organizarea de campanii de informare privind lansarea ghidurilor
solicitantului pe POS CCE, în judeţele Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Olt si Dolj.
Participarea la emisiune TV, tema fiind lansarea ghidurilor
solicitantului pe POS CCE;
Participarea la evenimente cu tema “Fonduri structurale în România”
la care OTIMMC Craiova a fost prezent în calitate de partener: Templus
Advertising (Slatina 12 martie, Craiova 14 martie), BTL Design (Rm Vâlcea,
Slatina, Tg Jiu, Turnu Severin), Solepad (Craiova), FinMedia (Slatina).

Întocmit,
Claudiu Mirea
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Raport de activitate Leontin Braşoveanu
În conformitate cu Regulamentul de Ordine interioară al OTIMMC Craiova
şi Fişa Postului, întocmesc raportul de activitate pentru anul 2008.
Raportul are următoarea structură:
1. Raport asupra activităţii curente
2. Raport privind activităţi de acordare a asistenţei tehnice gratuite
3. Raport al activităţii de coordonare a Unităţii de Implementare
3.1.Decizii şi reglementări
3.2. Programul START – Informaţii generale. Obiectiv
3.3.Lansarea Programului
3.4. Programul START – anul 2008. Procedura de evaluare şi selecţie
4. Raport privind participarea la cursuri şi seminarii
1. Raport asupra activităţii curente:
- Realizarea de materiale de prezentare a activităţii OTIMMC Craiova.
- Întocmirea fişelor pentru IMM-uri şi prelucrarea acestora în baza de date.
- Îmbunătăţirea Programului “Date IMM” în vederea unei mai bune
prelucrări a fişelor pentru IMM.
- Postarea ştirilor de interes general pe site-ul www.otimmc.ro.
- Elaborarea rapoartelor lunare de activitate ale oficiului şi centralizarea
rapoartelor lunare ale centrelor şi ale CERJRU în cadrul fiecărui raport lunar de
activitate al instituţiei.
- Proiectarea materialelor promoţionale sub formă de pliante pentru forumul
Futuralia 2008.
- Realizarea de materiale necesare desfăşurării evenimentului „Soluţii pentru
dezvoltarea IMM-urilor” care s-a desfăşurat la Vâlcea în data de 15.02.2008.
- Întocmirea materialului “Strategii, acţiuni, existente pentru dezvoltarea
porturilor dunărene pentru judeţul Dolj” necesar în cadrul întâlnirii organizate de
CLIMM Craiova în data de 21.02.2008, intitulată „Dezvoltarea porturilor turistice
Dunărene, începând de la Mehedinţi – Vidin pana la Olt-Pleven”
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- Realizarea de materiale necesare desfăşurării evenimentului „Soluţii pentru
dezvoltarea IMM-urilor” care s-a desfăşurat la Slatina în data de 28.02.2008
- Realizarea de materiale necesare desfăşurării evenimentului „"Oportunităţi
de dezvoltare a afacerilor mici şi mijlocii"” care s-a desfăşurat la Craiova în data
de 13.03.2008
- Realizarea de materiale necesare desfăşurării evenimentului „Soluţii pentru
dezvoltarea IMM-urilor„ organizat de BTL DESIGN în colaborare cu OTIMMC
Craiova, ce urma să aibă loc la Târgu Jiu în data de 13.03.2008
- Realizarea de materiale necesare desfăşurării evenimentului „"Oportunităţi
de dezvoltare a afacerilor mici şi mijlocii"” care s-a desfăşurat la Slatina în data de
14.03.2008
- Realizarea de materiale necesare desfăşurării evenimentului „Soluţii pentru
dezvoltarea IMM-urilor„ organizat de BTL DESIGN în colaborare cu OTIMMC
Craiova şi Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Mehedinţi ce urma să aibă
loc la Turnu Severin în data de 14.03.2008.
- Participare la lansarea regionala a cererii de proiecte pentru DMI 4.3. şi
POR 5.1 organizată în data de 26.03.2008 la Craiova.
- Participarea la elaborarea procedurilor sub formă de proiect a Programelor
naţionale de finanţare.
- Realizarea de materiale promoţionale pentru desfăşurarea evenimentului
având ca temă prezentarea Ghidurilor de finanţare pentru POS CCE – AXA
PRIORITARĂ 1 , ce urma să se desfăşoare la Craiova, în data de 08.04.2008.
- Realizarea de materiale promoţionale pentru desfăşurarea evenimentului
având ca temă prezentarea Ghidurilor de finanţare pentru POS CCE – AXA
PRIORITARĂ 1 , ce urma să se desfăşoare la Vâlcea, în data de 09.04.2008.
- Realizarea de materiale promoţionale pentru desfăşurarea evenimentului
având ca temă prezentarea Ghidurilor de finanţare pentru POS CCE – AXA
PRIORITARĂ 1 , ce urma să se desfăşoare la Târgu Jiu, în data de 10.04.2008.
- Realizarea materialelor de promovarea a Ghidurilor Solicitantului destinate
primăriilor Băileşti, Bechet, Calafat, Craiova, Bumbeşti-Jiu, Dăbuleni, Filiaşi,
Segarcea, Baia de Aramă, Drobeta Turnu Severin, Orşova, Strehaia, Vânju-Mare,
Motru, Novaci, Rovinari, Târgu-Cărbuneşti, Târgu-Jiu, Tismana, Turceni, Ţicleni,
Băbeni, Băile Govora, Băile Olăneşti, Bălceşti, Berbeşti, Brezoi, Călimăneşti,
Horezu, Ocnele Mari, Balş, Caracal, Corabia, Drăgăneşti-Olt, Piatra Olt, Potcoava,
Scorniceşti, Slatina. Compoziţie colet destinat fiecărei instituţii: 1 Poster POSOFICIUL TERITORIAL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE
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CCE, 20 pliante prezentare activitate oficiu şi centre teritoriale, 20 cd-uri conţinând
Ghidurile Solicitantului în variantă electronică.
- Realizarea de materiale promoţionale pentru desfăşurarea evenimentului
având ca temă prezentarea Ghidurilor de finanţare pentru POS CCE – AXA
PRIORITARĂ 1 , ce urma să se desfăşoare la Slatina, în data de 14.04.2008.
- Participare la întâlnirea “Comisia de dialog social” în data de 16.04.2008.
- Participare la întâlnirea din 22 aprilie 2008 organizată la sediul
DGIMMCIC în vederea soluţionării neclarităţilor cu privire la Ghidurile
Solicitantului.
- Participarea la întâlnirea de lucru organizata la Sala de Conferinţe Ştirbei
Vodă în vederea definitivării procedurii „Schema de vouchere pentru servicii de
instruire şi consultanţă” în data de 18 iunie 2008.
- Elaborarea materialelor promoţionale (cd-uri, pliante) şi participarea la
campania door-to-door din perioada 18 - 23 iunie 2008, cu scopul de a disemina
informaţii cu privire la lansarea programelor de finanţare.
- Participări la întâlnirile de lucru cu coordonatorii UIP în data de
09.07.2008 (sediul DGIMMCIC).
2. Raport privind activităţi de acordare a asistenţei tehnice gratuite
a) Ianuarie
- Informarea a cca 2000 de agenţi economici prin email cu privire la
activitatea OTIMMC Craiova şi a proiectelor ghidurilor POS CCE - Axa Prioritara
I;
- Informarea prin campanie de e-mailing a agenţilor economici din baza de
date a OTIMMC Craiova, cu privire la portalul web destinat mediului de afaceri
din România, business-entrepreneur.ro.
b) Februarie
- Informarea a 50 de agenţi economici în cadrul unei întâlniri organizate la
sediul OTIMMC Craiova cu privire la activitatea OTIMMC Craiova şi a
proiectelor ghidurilor POS CCE - Axa Prioritara I.
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c) Martie
- Informarea prin campanie de e-mailing a agenţilor economici din baza de
date a OTIMMC Craiova cu privire la portalul web destinat mediului de afaceri
din România, business-entrepreneur.ro
- Informarea a cca 773 de agenţi economici prin email cu privire la
activitatea OTIMMC Craiova, a lansării variantei oficiale a ghidurilor POS CCE şi
a modificărilor apărute, în data de 31.03.2008.
d) Aprilie
- Informarea prin campanie de e-mailing a agenţilor economici din baza de
date a OTIMMC Craiova cu privire la portalul web destinat mediului de afaceri
din România, business-entrepreneur.ro
e) Iunie
- Informarea prin campanie de e-mailing a agenţilor economici din baza de
date a OTIMMC Craiova cu privire la portalul web destinat mediului de afaceri
din România, esimplu.ro.
- Informarea prin campanie de e-mailing a investitorilor din baza de date a
OTIMMC Craiova cu privire la posibilitatea de a apela la finanţările oferite de
POS CCE
- Informarea băncilor partenere cu privire la lansarea programelor de
finanţare pentru anul 2008 al MIMMCTPL şi solicitarea mediatizării informaţiei
către bazele de date ale acestora.
- Informarea a cca. 2000 de întreprinzători cat şi a bazei de firme de
consultanţă din regiunea Oltenia cu privire la lansarea programelor de finanţare
pentru anul 2008 al MIMMCTPL
- Informarea a cca. 200 de agenţi economici din Craiova prin campanie
door-to-door cu privire la programele naţionale finanţate de la bugetul de stat.
f) Iulie
- Informarea a cca. 2000 de întreprinzători cât şi a bazei de firme de
consultanţă din regiunea Oltenia cu privire la lansarea programelor de finanţare
pentru anul 2008 al MIMMCTPL
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g) August
- Informarea a cca. 2000 de agenţi economici din baza de date a OTIMMC
Craiova cu privire la lansarea Ghidurilor Solicitantului „Sprijin pentru accesul pe
noi pieţe şi internaţionalizare” şi „Sprijin acordat IMM pentru implementarea
standardelor internaţionale şi pentru creşterea competitivităţii”.
- Informarea a cca. 500 de agenţi economici din baza de date a OTIMMC
Craiova cu privire la Ghidul Solicitantului „Sprijin pentru consultanţă acordat
IMM”.
3. Raport al activităţii de coordonare a Unităţii de Implementare
3.1. Decizii şi Reglementări:
- În data de 07.07.2008 în M.O. nr. 508, s-a publicat Ordinul nr.793 din
12.06.2008 privind aprobarea procedurii de implementare a Programului naţional
pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea
accesului acestora la finanţare - START.
- Conform Deciziei nr. 27 din 07.07.2008, am fost numit Coordonator
pentru organizarea şi funcţionarea Unităţii de Implementare a Programului
naţional pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi
facilitarea accesului acestora la finanţare - START.
- În perioada 17- 21.07.2008, am semnat următoarele documente:
- declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate.
- Procedura 1: Evaluarea şi selecţia planurilor de afaceri.
3.2. Programul START – Informaţii generale. Obiectiv
Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul
tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START este o schema de
minimis ce vizează dezvoltarea antreprenoriatului în rândul persoanelor cu vârste
cuprinse între 18 si 35 de ani neîmpliniţi, prin sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării a
noi firme (start-ups), şi creşterea potenţialului acestora de accesare a surselor de
finanţare.
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Prin Programul START se finanţează cele mai bune planuri de afaceri, prin
alocaţie financiară nerambursabilă, în limita bugetului disponibil în perioada de
desfăşurare a acestuia. Pentru anul 2008 sunt alocaţi de la bugetul de stat 6.000.000
lei pentru cofinanţarea autorilor celor mai bune planuri de afaceri, selectaţi în urma
procesului de evaluare dintre aplicanţii în cadrul Programului. Cuantumul maxim
al alocaţiei financiare nerambursabile/beneficiar în anul curent este de maxim 6000
lei dar nu mai mult de 50% din valoarea totală proiectului (fără TVA).
În cadrul START pot aplica persoane fizice, persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale, asociaţii familiale/întreprinderi familiale şi societăţi
comerciale care îndeplinesc condiţiile art. 3.1 si 3.2 din Procedura Programului.
Atribuţiile Unităţii de Implementare a Programului pentru dezvoltarea
abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora
la finanţare - START
Unitatea de Implementare a Programului (UIP) se compune din trei membri
activi şi un membru rezervă şi are drept scop îndeplinirea obiectivelor generale şi
specifice ale Programului START şi anume:
Obiectivul general: “susţinerea implicării tinerilor în structuri economice
private, prin facilitarea accesului acestora la finanţare în sectoarele economice
prioritare” stabilite prin Procedura Programului.
Obiective specifice:
1.
“sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou-înfiinţate
(start-up-uri) prin facilitarea accesului acestora la finanţare”.
2.
“stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, întreprinderi
mici şi mijlocii (IMM-uri)”.
3.

“creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare”.

OFICIUL TERITORIAL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE
CRAIOVA
Craiova, str. Stefan cel Mare, nr. 12 Tel/Fax 0251/510.785; www.otimmc.ro

31

GUVERNUL

ROMÂNIEI

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII,
COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE
Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie
CRAIOVA

3.2.1. Funcţiile UIP START:
a) de coordonare a activităţilor prin care se realizează implementarea
Programului;
b) de monitorizare a efectelor programului asupra activităţilor desfăşurate
de către beneficiari.
c) de raportare către Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii,
Comerţ, Turism şi Profesii Liberale – Direcţia Generală Pentru IMM,
Comerţ Interior şi Cooperaţie şi Oficiul Teritorial pentru IMM Iaşi a
datelor şi a informaţiilor solicitate.
3.2.2. Atribuţii ale UIP START:
d) Transmite în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea Listei cu
solicitanţii înscrişi în cadrul Programului în ordinea descrescatoare a punctajului
obţinut, scrisori de înştiinţare cu privire la acceptarea acestora la evaluare pentru a
primi finanţarea în cadrul Programului.
e) Evaluează solicitările în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea
acestora.
f) Transmite contractul de finanţare însoţit de Anexa nr. 10 – notificarea
privind acordul de principiu de finanţare sau scrisorile de înştiinţare a respingerii
cererii de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile cu documentele
justificative în conformitate cu prevederile Programului.
g) Înregistrează cererile de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile
împreună cu documentele justificative, în conformitate cu prevederile Programului.
h) Analizează documentele pentru efectuarea decontului din punct de vedere
al autenticităţii lor, al conformităţii cu acordul de principiu şi în limita bugetelor
maxime aprobate şi transmise în acordul de principiu.
i) Certifică prin vizita la sediul beneficiarilor, a reprezentantului UIP din
cadrul OTIMMC Craiova pentru verificarea veridicităţii şi conformităţii
declaraţiilor, a activităţilor şi cheltuielilor efectuate de beneficiar în cadrul
Programului.
j) Transmite documentele purtând înscrisul “bun de plată”, data evaluării,
suma aprobată, împreună cu semnătura a cel puţin trei dintre membrii UIP, către
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Compartimentul Economic, Juridic, şi Resurse Umane, în vederea acordării vizei
de control financiar preventiv şi eliberarea alocaţiei financiare nerambursabile.
k) Evidenţiază clar în Registrul Special al Programului, toată corespondenţa
cu solicitanţii, sumele aprobate şi destinaţiile acestora pe tipuri de activităţi.
l) Întocmeşte rapoarte anuale stabilite pe baza indicilor de monitorizare
prevăzuţi în Formularul de Raportare Tehnică, anexă la Procedura, având ca
finalitate îmbunătăţirea procedurilor de implementare a Programului şi a efectelor
scontate prin sprijinul acordat sectorului specific.
m) Transmite toate datele solicitate de MIMMCTPL la termenele ce vor fi
prevăzute, pentru realizarea de către acesta a unei evidenţe a ajutoarelor acordate în
baza prezentului Program.
n) Asigură confidenţialitatea informaţiilor aferente documentelor
justificative depuse de către solicitanţi.
3.3. Lansarea Programului
Lansarea Programului a fost facută cunoscută publicului-ţintă printr-o paletă
largă de evenimente: campania door-to-door din perioada 18 – 23 iunie 2008,
comunicate de presă către majoritatea trusturilor de presă şi instituţii interesate, din
regiunea Oltenia (Radio Oltenia Craiova, Radio România Actualităţi, TVR
Craiova, Tele U, Cuvântul Libertăţii, Gazeta de Sud, Camera de Comerţ şi
Industrie Oltenia, Curierul de Vâlcea, Monitorul de Vâlcea, RTV Vâlcea 1, RTV
Etalon, Viaţa Vâlcii, Vocea Vâlcii, Gazeta de Vâlcea, Radio Metronom, Mica
Publicitate Vâlceană, Camera de Comerţ şi Industrie Gorj, Gazeta de Olt, Linia
Întâi, Ziarul de Olt, Gazeta Oltului, Monitorul de Olt, Eveniment de Olt, PIMM
Slatina, Fundaţia Şcoala Română de Afaceri Filiala Olt, Autoritatea Naţională
pentru Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Tineret Olt şi două campanii de
emailing către întreaga bază de date aflată la dispoziţia OTIMMC Craiova.
Lansarea înscrierii electronice a avut loc în data de 21 iulie 2008 şi s-a
desfăşurat pe parcursul a 5 zile lucrătoare conform Procedurii Programului.
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3.4. Programul START – anul 2008. Procedura de evaluare şi selecţie
1) Baza legislativă: Ordinul ministrului pentru IMM, comerţ, turism şi
profesii liberale nr. 793/12.06.2008, publicat în Monitorul Oficial al României,
partea I, nr. 508/07.07.2008.
2) Perioada de înscriere: 21 – 25 iulie 2008
3) Persoane acceptate la finanţare:
Nume
Marin Constantin Florian
Mătusoiu Alexandra
Costache Claudiu Constantin
Nadrag Elena Carmen

Judeţ
Dolj
Gorj
Gorj
Gorj

Suma
solicitată
3500 lei
60000 lei
60000 lei
60000 lei

4) Persoane care au depus planul de afaceri şi documentele aferente,
conform Procedurii Programului:
Nume
Costache Claudiu Constantin
Nădrăg Elena Carmen

Judeţ
Gorj
Gorj

5) Situaţia în urma evaluării dosarelor conţinând planuri de afaceri:
Nume

Situaţie
Motiv
Costache
Claudiu Respins Planul de afaceri nu a primit
Constantin
punctajul necesar acceptării la
finanţare.
Nădrăg Elena Carmen
Respins Nu a depus documentele specificate
de Procedura Programului cf. art.
5.11
6) Desfăşurător evenimente în cadrul programului:
a) 31.07.2008 - Scrisoare de înştiinţare acceptare la evaluare –
Mătuşoiu Alexandra.
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b) 31.07.2008 - Scrisoare de înştiinţare acceptare la evaluare –
Costache Claudiu Constantin.
c) 31.07.2008 - Scrisoare de înştiinţare acceptare la evaluare – Nădrag
Elena-Carmen.
d) 15.08.2008 – Primirea dosarelor pentru d-na Nădrag Elena Carmen
şi dl. Costache Claudiu Constantin pe baza Procesului Verbal încheiat în prezenţa
coordonatorului UIP START şi a ofiţerului de înregistrare.
e) 28.08.2008 - Scrisoare de înştiinţare acceptare la evaluare – Marin
Constantin Florian.
f) 29.08.2008 – Încheiere raport de evaluare pentru dl. Costache
Claudiu Constantin
g) 01.09.2008 – Încheiere raport de evaluare pentru d-na. Nadrag
Elena Carmen
h) 03.09.2008 - Scrisoare de înştiinţare respingere – Costache Claudiu
Constantin. Motiv: planul de afaceri nu a primit punctajul necesar acceptării la
finanţare.
i) 03.09.2008 - Scrisoare de înştiinţare respingere – Mătuşoiu
Alexandra. Motiv: nu a depus dosarul conţinând Planul de Afaceri şi documentele
solicitate de procedură.
j) 03.09.2008 - Scrisoare de înştiinţare admitere plan de afaceri –
Nădrag Elena Carmen.
k) 19.09.2008 - Scrisoare de înştiinţare respingere – Marin Constantin
Florian. Motiv: nu a depus dosarul conţinând Planul de Afaceri şi documentele
solicitate de procedură.
l) 03.09.2008 - Scrisoare de înştiinţare respingere – Nădrag Elena
Carmen. Motiv: nu a depus documentele specificate de Procedura Programului cf.
art. 5.11.
4. Raport privind participarea la cursuri şi seminarii
- Participarea la lansarea oficială a Proiectului Phare 2005 „Asistenţă
tehnică pentru sprijinirea IMM romaneşti prin dezvoltarea e-portalului dedicat şi
prin pregătirea firmelor de consultanţă în afaceri” în data de 16.04.2008, organizată
la sediul DGIMMCIC.
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- Participarea la evenimentul ocazionat de lansarea următoarelor domenii
majore de intervenţii ale POR: 4.1, 4.2, 5.2 în data de 14.05.2008.
- Participare seminar „Change Champions” în data de 10.07.2008,
organizat la sediul DGIMMCIC.
- Participarea la evenimentul „Dezvoltarea portalului pentru IMM
www.esimplu.ro” în data de 01.09.2008, la Hotelul Europeca din Craiova.
- Participare seminar „Change Champions” în data de 23.10.2008,
organizat la sediul DGIMMCIC.
- Participare la cursul „Achiziţii publice” din data de 29 – 31 octombrie
2008.
Întocmit,
Leontin Braşoveanu

Raport de activitate Ana Miliganu
În conformitate cu Regulamentul de Ordine interioară al OTIMMC Craiova
şi Fişa Postului, vă întocmesc raportul de activitate pe anul 2008.
Raportul are următoarea structură:
1. Raport asupra activităţii curente
2. Raport privind activităţi de acordare a asistenţei tehnice gratuite
3. Raport al activităţii de coordonare a Unităţii de Implementare
3.1.Decizii şi reglementări
3.2.Obiectivul programului
3.3.Scopul procedurii
3.4.Lansarea Programului
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3.5.Procedura de evaluare, selecţie
4. Raport privind participarea la cursuri şi seminarii
4. Raport asupra activităţii curente:
- Realizarea de materiale de prezentare a activităţii OTIMMC Craiova.
- Întocmirea fişelor pentru IMM-uri şi prelucrarea acestora în baza de date.
- Realizarea de materiale necesare desfăşurării evenimentului „Soluţii
pentru dezvoltarea IMM-urilor „ care s-a desfăşurat la Vâlcea în data de
15.02.2008.
- Realizarea de materiale necesare desfăşurării evenimentului „Soluţii
pentru dezvoltarea IMM-urilor„ care s-a desfăşurat la Slatina în data de
28.02.2008.
- Realizarea de materiale necesare desfăşurării evenimentului „Soluţii
pentru dezvoltarea IMM-urilor„ organizat de BTL DESIGN în colaborare cu
OTIMMC Craiova, ce urma să aibă loc la Târgu Jiu în data de 13.03.2008
- Realizarea de materiale necesare desfăşurării evenimentului „Soluţii
pentru dezvoltarea IMM-urilor„ organizat de BTL DESIGN în colaborare cu
OTIMMC Craiova şi Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Mehedinţi ce
urma să aibă loc la Turnu Severin în data de 14.03.2008.
- Participarea la elaborarea procedurilor sub formă de proiect a
Programelor naţionale de finanţare
- Realizarea de materiale promoţionale pentru desfăşurarea evenimentului
având ca temă prezentarea Ghidurilor de finanţare pentru POS CCE – AXA
PRIORITARĂ 1 , ce urma să se desfăşoare la Craiova, în data de 08.04.2008.
- Realizarea de materiale promoţionale pentru desfăşurarea evenimentului
având ca temă prezentarea Ghidurilor de finanţare pentru POS CCE – AXA
PRIORITARĂ 1 , ce urma să se desfăşoare la Vâlcea, în data de 09.04.2008.
- Realizarea de materiale promoţionale pentru desfăşurarea evenimentului
având ca temă prezentarea Ghidurilor de finanţare pentru POS CCE – AXA
PRIORITARĂ 1 , ce urma să se desfăşoare la Târgu Jiu, în data de 10.04.2008.
- Realizarea de materiale promoţionale pentru desfăşurarea evenimentului
având ca temă prezentarea Ghidurilor de finanţare pentru POS CCE – AXA
PRIORITARĂ 1 , ce urma să se desfăşoare la Slatina, în data de 14.04.2008.
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5. Raport privind activităţi de acordare a asistenţei tehnice gratuite
- Informare despre POS CCE – Axa prioritară I “Un sistem inovativ de
producţie” a unui număr de 20 IMM-uri
- Informarea unui număr de 30 agenţi economici, prin fax, cu privire la
desfăşurarea evenimentului ce urma să se desfăşoare în data de 15.02.2008 la
Vâlcea.
- Informarea unui număr de 30 agenţi economici, prin fax, cu privire la
desfăşurarea evenimentului ce urma să se desfăşoare în data de 28.02.2008 la
Slatina.
- Informare în legatură cu Programele de finanţare derulate de
MIMMCTPL a unui număr de 30 de IMM-uri;
- Informarea unui număr de 20 agenţi economici, cu privire la desfăşurarea
evenimentului din data de 13.03.2008 la Târgu Jiu.
- Informare privind procedurile de implementare a Programelor cu
finanţare de la bugetul de stat derulate de MIMMCTPL
6. Raport al activităţii de coordonare a Unităţii de Implementare
3.1. Decizii şi Reglementări:
- În data de 27.06.2008 in M.O. nr.475, s-a publicat Ordinul nr.791 din
12.06.2008 privind aprobarea procedurii de implementare a Programului naţional
multianual pe perioada 2006-2011 pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici
şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă.
- Conform Deciziei nr. 25 din 04.07.2008, am fost numită Coordonator
pentru organizarea şi funcţionarea Unităţii de Implementare a Programului pentru
susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi
consultanţă.
- În 23.07.2008, am semnat următoarele documente:
- declaraţia de confidenţialitate şi obiectivitate pentru evaluare,
- declaraţia de conflict de interese,
- declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate.
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3.2. Obiectivul programului:
Obiectivul Programului naţional multianual pe perioada 2006-2011 pentru
susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi
consultanţă, denumit în continuare Program, este constituirea unei scheme de
vouchere, în vederea afirmării şi valorificării potenţialului de producţie 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 a face faţă recenţei integrării în Uniunea Europeana.
Prezenta procedură reprezintă procesul identificării şi evaluării opţiunilor
cu scopul de a selecta acele proiecte care sunt cel mai aproape de a
satisface obiectivele definite .
Această procedură asigură ca aplicaţiile şi proiectele respectă setul de
criterii şi regulile prevăzute în legislaţia aferentă Programului naţional
multianual pe perioada 2006-2011 pentru susţinerea accesului întreprinderilor
mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă şi face selecţia acelor
proiecte care demonstrează beneficiu maxim la nivel regional şi naţional.
Procedura include acele metode care duc la atingerea obiectivelor.
3.3. Scopul procedurii operaţionale:
Scopul procesului de selecţie şi evaluare a proiectelor este acela de a
îmbunătăţi procesul de luare a deciziilor. Selecţia şi evaluarea pot elimina
proiectele neeligibile într-o fază incipientă evitând duplicarea şi asigurând astfel
folosirea optimă a resurselor în favoarea beneficiarilor şi a instituţiilor de
implementare.
Un aspect important al etapei de evaluare constă în înţelegerea clară a
valorii costurilor estimate ale proiectului şi a perioadei de implementare a acestuia.
O evaluare deficitară a proiectelor poate conduce la pierderea încrederii în
validitatea şi transparenţa evaluării.
În general acest proces durează 90 de zile lucrătoare de la data închiderii
termenului limită de depunere a proiectelor pentru cazul în care nu vor exista
întârzieri în procesul solicitării şi furnizării de documente suplimentare şi nu vor fi
organizate vizite la faţa locului. În cazul oricărei întârzieri inclusă în procedura de
selecţie, perioada de întârziere este adăugata termenului precizat mai sus.
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3.4. Lansarea Programului
Programul a fost lansat în data de 11.07.2008 şi au fost depuse următoarele
cereri-tip de acord de principiu pentru finanţare:
Nr.
crt.

Denumire solicitant

1

S.C. GATERPREST .S.R.L

2

S.C. BUSU TRADING
COMPANY S.R.L
S.C. TRANS GRIL S.R.L.
S.C. LOOKSTAR S.R.L
S.C. VITROC S.R.L.
S.C. I&C INDUSTRIAL
S.R.L
S.C PRO SING S.R.L
S.C. YDAIL CONSTRUCT
S.R.L
S.C. CESMOB S.R.L
S.C. OLTANA MONTAJ
S.A
S.C. ROMSTRADE SA
S.C. IONUMI S.R.L
S.C. ACROBATIC PREST
S.R.L
S.C. LERO ADVANCED
CONSULTING S.R.L
S.C. EXPERT GROUP
S.R.L
S.C. PREST CONSTRUCT
S.R.L
S.C. ANDRA DESIGN
S.R.L

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Data
depunerii
dosarului
11.07.2008
11.07.2008
11.07.2008
11.07.2008
11.07.2008
11.07.2008
11.07.2008
11.07.2008
11.07.2008
11.07.2008
11.07.2008
11.07.2008
11.07.2008
14.07.2008
15.07.2008
17.07.2008
17.07.2008
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18

S.C LITE STRUCTURESRO SRL

21.07.2008

- Din 24.07.2008 am făcut întruniri de şedinţă în vederea evaluării cereriitip pentru alocarea de fonduri în cadrul programului şi a documentelor
justificative, anexate conform procedurii de implementare a programului şi
îndeplinirea condiţiilor de conformitate administrativă şi condiţii de eligibilitate.
- În urma evaluării, au fost aprobate pentru finanţare următoarele dosare:
Nr.
crt.

Denumirea
solicitantului
înscris

1

SC GATEPREST
SRL
SC BUSU
TRADING SRL
SC LOOKSTAR
SRL
SC VITROC
PROD IMPEX
SRL
SC I&C
INDUSTRIAL
SRL
SC YDAIL
CONSTRUCT
SRL
SC OLTANA
MONTAJ SRL
SC PRO SIGN
SRL
SC ROMSTRADE
SRL
SC IONUMI SRL

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nr. de
înregistrare în
registrul unic
electronic al
Programului
845

AFN
solicitat

AFN

aprobat

15000 lei

15000 lei

848

15000 lei

15000 lei

851

15000 lei

15000 lei

852

15000 lei

15000 lei

854

15000 lei

15000 lei

857

15000 lei

15000 lei

859

15000 lei

15000 lei

856

15000 lei

15000 lei

860

15000 lei

15000 lei

861

15000 lei

15000 lei
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11
12
13

SC ACROBATIC
SRL
SC PREST
CONSTRUCT
SRL
SC ANDRA
DESIGN SRL

862

15000 lei

15000 lei

939

15000 lei

15000 lei

944

15000 lei

15000 lei

- Au fost trimise scrisori de respingere la finanţare din 01.08.2008 către
SC. TRANS GRIG SRL, SC. CESMOB SRL, SC LERO CONSTRUCT SRL, SC
EXPERT GRUP SA, SC LITE STRUCTURES SRL.
- Începând cu 14.08.2008, au fost trimise către beneficiarii declaraţi
eligibili în urma evaluării, notificările şi contractele de finanţare.
- După semnarea contractului, beneficiarii au contactat furnizorii de
prestări servicii, iar cu data de 01.09.2008, IMM-urile au semnat contractele cu
furnizorii.
- În baza contractului cu furnizorii, am predat voucherul cu o valabilitate
de 60 zile calendaristice dar nu mai mult de 10.10.2008.
- Conform ordinului nr.1347 din 7.10.2008 privind modificarea
procedurilor de implementare a programelor pentru susţinerea finanţării
întreprinderilor mici si mijlocii, valabilitatea voucherului s-a prelungit până la data
de 27.10.2008.
- Începând cu 01.10.2008, am primit de la furnizorii de instruire şi/sau
consultanţă dosarul împreună cu:
- cerere de eliberare AFN,
- copiile documentelor realizate pentru beneficiar şi/sau suportul de
curs, cu tematica întocmită de către furnizorul de instruire, fie pe suport de
hârtie, fie scanate şi arhivate pe CD, lista nominală cu datele de identificare
(serie şi număr, buletin sau carte de identitate, cod numeric personal, telefon,
e-mail) şi semnătura persoanelor instruite,
- procesul-verbal de prestare a serviciilor
- raportul de evaluare a calităţii serviciilor prestate şi primite de către
beneficiar.
- În aceeaşi perioadă am primit şi de la beneficiari dosarul împreună cu
documentele justificative privind:
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- efectuarea plăţii către furnizor
- copie a notificării privind acordul de principiu pentru finanţare,
- declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de
plată către bugetul asigurărilor sociale de stat în original, înregistrată la
inspectoratul teritorial de muncă, valabilă pentru luna/lunile anterioară/anterioare
efectuării cursului/cursurilor de instruire, original şi copie, declaraţie pe propria
răspundere, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal sau de împuternicitul
operatorului economic, privind evidenţa nominală a salariaţilor care au efectuat
cursuri de instruire, respectiv funcţiile de decizie sau de execuţie deţinute de
aceştia în cadrul societăţii comerciale, în original şi copie,
- diploma/certificatul persoanelor instruite, dacă se emite, în original
şi copie.
- Toţi beneficiarii declaraţi eligibili au cerut numai servicii de consultanţă.
- După depunerea dosarelor de către furnizori şi beneficiari, am făcut
întrunire de şedinţă împreună cu membrii comisiei pentru evaluarea dosarelor.
- Dosarul fiecărui solicitant va fi arhivat pe o perioadă de 10 ani, iar
documentele depuse în original de către beneficiari, în vederea eliberării AFN în
cadrul prezentului program va fi păstrat la sediul OTIMMC Craiova, la dispoziţia
operatorilor economici în vederea ridicării de către aceştia până cel târziu la data
de 31.12.2008.
3.5. Procesul de evaluare şi selecţie asigură că:
- Proiectul este în concordanţă cu obiectivele Programului naţional
multianual pe perioada 2006-2011 pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici
şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă;
- Proiectul aprobat este eficace din punct de vedere al costurilor;
- Proiectul nu dublează activitatea sau cheltuiala planificată ori existentă;
- Protejează împotriva fraudelor;
- Există o utilizare corectă, eficientă şi legală a fondurilor, eliminând
iregularităţile şi dublarea plăţilor.
În plus faţă de aspectele legale, metodele şi procedura de evaluare şi
selecţie trebuie să se bazeze pe următoarele:
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- Tipul sau sectorul de activitate aferent solicitantului;
- Tipul întreprinderii (IMM);
- Valoarea AFN;

.

4. Raport privind participarea la cursuri şi seminarii
- Organizarea campaniei de informare „Zilele femeilor
întreprinzător”, eveniment ce a avut loc în data de 15.10.2008, în
localitatea Craiova la Casa universitarilor. La acest seminar au
participat un număr de 48 persoane.
- Desfăşurarea cursurilor de pregătire antreprenorială a avut loc la
Băile Olăneşti, jud. Vâlcea, unde Tema cursului a fost „Manager de
Proiect”.
- În data de 03.10.2008, am primit o adresă de la DGIMMCIC, şi am
fost invitată la sesiunea de instruire pentru schema de voucher cu
tema „ Implementarea procedurii de monitorizare şi control „ care a
avut loc în data de 09.10.2008.
Intocmit,
Miliganu Ana - Maria
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Raport de activitate Felicia Chirulescu
În conformitate cu Regulamentul de Ordine interioară al OTIMMC Craiova şi
Fişa Postului, vă întocmesc raportul de activitate pe anul 2008
Raportul are următoarea structură:
1.Raport privind activitatea curentă
2. Raport privind activitatea de acordare a asistenţei tehnice gratuite
3. Raport privind activitatea ca ofiţer de înregistrare
3.1. Decizii şi reglementări
3.2. Procedura de înregistrare on-line a proiectelor depuse de IMM - uri
4. Raport privind participarea la cursuri şi seminarii
1. Raport privind activitatea curentă
- Realizarea de materiale de prezentare a activităţii OTIMMC Craiova.
- Întocmirea fişelor pentru IMM-uri şi prelucrarea acestora in baza de date.
- Realizarea de materiale necesare desfăşurării evenimentului „Soluţii pentru
dezvoltarea IMM-urilor „ care s-a desfăşurat la Vâlcea în data de 15.02.2008.
- Realizarea de materiale necesare desfăşurării evenimentului „Soluţii pentru
dezvoltarea IMM-urilor„ care s-a desfăşurat la Slatina în data de 28.02.2008.
- Realizarea de materiale necesare desfăşurării evenimentului „Soluţii pentru
dezvoltarea IMM-urilor„ organizat de BTL DESIGN în colaborare cu OTIMMC
Craiova, care a avut loc la Târgu Jiu în data de 13.03.2008
- Realizarea de materiale necesare desfăşurării evenimentului „Soluţii pentru
dezvoltarea IMM-urilor„ organizat de BTL DESIGN în colaborare cu OTIMMC
Craiova şi Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Mehedinţi, care a avut loc la
Turnu Severin în data de 14.03.2008.
- Participarea la elaborarea procedurilor sub forma de proiect a programelor
naţionale de finanţare
- Realizarea de materiale promoţionale pentru desfăşurarea evenimentului
având ca temă prezentarea Ghidurilor de finanţare pentru POS CCE – AXA
PRIORITARA 1 , ce urma să se desfăşoare la Craiova, în data de 08.04.2008.
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- Realizarea de materiale promoţionale pentru desfăşurarea evenimentului
având ca temă prezentarea Ghidurilor de finanţare pentru POS CCE – AXA
PRIORITARA 1 , ce urma să se desfăşoare la Vâlcea, în data de 09.04.2008.
- Realizarea de materiale promoţionale pentru desfăşurarea evenimentului
având ca temă prezentarea Ghidurilor de finanţare pentru POS CCE – AXA
PRIORITARA 1 , ce urma să se desfăşoare la Târgu Jiu, în data de 10.04.2008.
- Realizarea de materiale promoţionale pentru desfăşurarea evenimentului
având ca temă prezentarea Ghidurilor de finanţare pentru POS CCE – AXA
PRIORITARA 1 , ce urma să se desfăşoare la Slatina, în data de 14.04.2008.
2. Raport privind activitatea de acordare a asistenţei tehnice gratuite
- Informare despre POS CCE – Axa prioritară I “Un sistem inovativ de
producţie” a unui număr de 20 IMM-uri
- Informarea unui număr de 30 agenţi economici, prin fax, cu privire la
desfăşurarea evenimentului ce urma să se desfăşoare în data de 15.02.2008 la
Vâlcea.
- Informarea unui număr de 30 agenţi economici, prin fax, cu privire la
desfăşurarea evenimentului ce urma să se desfăşoare în data de 28.02.2008 la
Slatina.
- Informare în legatură cu Programele de finanţare derulate de MIMMCTPL
a unui număr de 30 de IMM-uri;
- Informarea unui număr de 20 agenţi economici, cu privire la desfăşurarea
evenimentului din data de 13.03.2008 la Târgu Jiu.
- Informare privind procedurile de implementare a Programelor cu finanţare
de la bugetul de stat derulate de MIMMCTPL;
- Informarea agenţilor economici, cu privire la desfăşurarea evenimentului
având ca temă prezentarea Ghidurilor de finanţare pentru POS CCE – AXA
PRIORITARA 1, ce urma să se desfaşoare la Craiova în data de 08.04.2008.
- Informarea agenţilor economici, cu privire la desfăşurarea evenimentului
având ca temă prezentarea Ghidurilor de finanţare pentru POS CCE – AXA
PRIORITARA 1, ce urma să se desfăşoare la Vâlcea în data de 09.04.2008.
- Informarea agenţilor economici, cu privire la desfăşurarea evenimentului
având ca temă prezentarea Ghidurilor de finanţare pentru POS CCE – AXA
PRIORITARA 1, ce urma să se desfăşoare la Târgu Jiu în data de 10.04.2008.
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- Informarea agenţilor economici, cu privire la desfăşurarea evenimentului
având ca temă prezentarea Ghidurilor de finanţare pentru POS CCE – AXA
PRIORITARA 1, ce urma să se desfăşoare la Slatina în data de 14.04.2008.
Conform deciziei nr. 19/06.06.2008, am acordat asistenţă tehnică gratuită
unui număr de 63 IMM – uri privind procedurile de implementare a Programelor
cu finanţare de la bugetul de stat (informaţii privind înregistrarea on-line,
documentele necesare întocmirii dosarului aferent cererii de finanţare, precum şi
completarea electronică a anexelor la cererile de finanţare).
De asemenea, am acordat asistenţă unui număr de 30 de persoane fizice care
au solicitat informaţii privind înscrierea şi desfăşurarea Programului pentru
dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din întreprinderile
mici şi mijlocii.
3. Raport privind activitatea ca ofiţer de înregistrare
3.1. Decizii şi reglementări
Având în vedere Ordinul Ministrului MIMMCTPL nr. 20/2007, precum şi
Procedurile de implementare a Programelor finanţate de MIMMCTPL din bugetul
de stat în anul 2008, au fost emise următoarele decizii :
- Decizia nr. 19/06.06.2008 prin care am fost numită responsabil pentru
acordarea de asistenţă tehnică gratuită (help-desk) în vederea implementării
de către reprezentanţii IMM a Programelor cu finanţare de la bugetul de stat
în anul 2008
- Decizia nr. 23/24.06.2008 prin care am fost numită responsabil pentru
primirea şi înregistrarea on-line a dosarelor aferente cererilor de finanţare
depuse în cadrul Programelor cu finanţare de la bugetul de stat în anul 2008
3.2. Procedura de înregistrare on-line a proiectelor depuse de IMM - uri
În ceea ce priveşte, primirea şi înregistrarea on-line a proiectelor, au fost depuse un
număr de 63 dosare astfel:
1. În cadrul Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de
comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, au fost depuse de către IMMuri, în vederea înregistrării on-line un număr de 23 proiecte, astfel:
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Nr.
crt.

1
2

3
4

5
6
7
8

Denumire
solicitant

Data
înregistrări
i
proiectului
în RUE

SC GAVRIS
GEN
COM
SRL Dolj
SC
NORDEXIM
COFFEE
SERVICES
SRL Vâlcea
SC
TEHNOTRAD
E SRL Vâlcea
Societatea
Cooperativă
Meşteşugăreasă
Dolj
SC SOLROB
COM
SRL
Dolj
SC WAKE-UP
AND MAKEUP SRL Dolj
SC SORIVAL
SRL Dolj
SC MISO SRL
Dolj

10.07.2008

Număr/data
procesului
verbal de
predareprimire către
coordonator
UIP
26/10.07.200
8

11.07.2008

27/11.07.200
8

11.07.2008

27/11.07.200
8

11.07.2008

27/11.07.200
8

11.07.2008

27/11.07.200
8

11.07.2008

27/11.07.200
8

14.07.2008

28/14.07.200
8
28/14.07.200
8

14.07.2008
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9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

SC
STARIMEX
SRL Dolj
SC
PRIMASERV
SRL Dolj
SC ROBEST
COM
SRL
Dolj
SC CORALEX
SRL Dolj
SC
METALPRES
T SRL Dolj
SC
APROMATIND
SRL
Vâlcea
SC
COMAT
DOLJ SA Dolj
SC
LUCICORICO
M SRL Vâlcea
SC ROMCIL
SRL Vâlcea
SC MARCO
FRIG
SRL
Vâlcea
SC SOFTROM
GRUP
SRL
Dolj
SC OLTEANU
IGNATOVICI
SRL Dolj
SC
UNCLE
SAM
SRL

14.07.2008

28/14.07.200
8

14.07.2008

28/14.07.200
8

14.07.2008

28/14.07.200
8

14.07.2008

28/14.07.200
8
28/14.07.200
8

14.07.2008
15.07.2008

29/16.07.200
8

15.07.2008

29/16.07.200
8
29/16.07.200
8

15.07.2008
15.07.2008
15.07.2008

29/16.07.200
8
29/16.07.200
8

17.07.2008

30/17.07.200
8

29.07.2008

57/29.07.200
8

30.07.2008

58/05.08.200
8
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22

23

Vâlcea
SC
PRIMORDIAL
IMPEX SRL
Dolj
SC
AUTOMOTO
R SRL Dolj

30.07.2008

58/05.08.200
8

18.08.2008

90/01.09.200
8

2. În cadrul Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor
mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit,
au fost depuse de către IMM- uri, în vederea înregistrării on-line un număr de 15
proiecte, astfel:
Nr.
crt.

Denumire
solicitant

Data
înregistrări
i
proiectului
în RUE

1

SC
TEHNOTRAD
E SRL Vâlcea
SC CEGIM
SRL Vâlcea
SC ARION
SRL
Mehedinţi
SC HERVIL
SA Mehedinţi
SC
VIPROMAX
SRL Dolj
SC PLUS

11.07.2008

2
3
4
5
6

14.07.2008
17.07.2008
17.07.2008
21.07.2008
21.07.2008

Număr/data
procesului
verbal de
predareprimire către
coordonator
UIP
14/11.07.200
8
18/15.07.200
8
20/21.07.200
8
20/21.07.200
8
23/21.07.200
8
23/21.07.200
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7
8
9
10
11
12
13
14

15

AUTO SRL
Dolj
SC INTERPA
PROD SRL
Dolj
SC ARHI
DESIGN SRL
Dolj
SC GIP SRL
Craiova
SC
MUSEGLOBA
L SA Dolj
SC
INSTALAŢII
SA Olt
SC POPECI
AUTO SRL
Dolj
SC VIVAT
INSTAL SRL
Olt
SC ARTEMIS
INDUSTRIE
SRL Olt
SC MEDISIM
PLUS SRL
Vâlcea

8
21.07.2008

23/21.07.200
8

21.07.2008

23/21.07.200
8

28.07.2008

28/28.07.200
8
31/31.07.200
8

31.07.2008
18.09.2008

75/18.09.200
8

29.09.2008

77/30.09.200
8

30.09.2008

77/30.09.200
8

06.10.2008

82/08.10.200
8

08.10.2008

82/08.10.200
8

3. În cadrul Programului naţional multianual pe perioada 2006-2011
pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire
şi consultanţă, au fost depuse de către IMM- uri, în vederea înregistrării on-line
un număr de 18 proiecte, astfel:
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Nr.
crt.

1
2

3
4
5
6
7
8
9

Denumire
solicitant

Data
înregistrări
i
proiectului
în RUE

SC
GATEPREST
SRL Gorj
SC
BUSU
TRADING
COMPANY
SRL
Mehedinţi
SC
TRANS
GRIG
SRL
Dolj
SC
LOOKSTAR
SRL Dolj
SC VITROC
PROD IMPEX
SRL Gorj
SC
I&C
INDUSTRIAL
SRL Dolj
SC PRO SIGN
SRL Dolj
SC
YDAIL
CONSTRUCT
SRL Gorj
SC CESMOB
SRL Gorj

11.07.2008

Număr/data
procesului
verbal de
predareprimire către
coordonator
UIP
1/11.07.2008

11.07.2008

1/11.07.2008

11.07.2008

1/11.07.2008

11.07.2008

1/11.07.2008

11.07.2008

1/11.07.2008

11.07.2008

1/11.07.2008

11.07.2008

1/11.07.2008

11.07.2008

1/11.07.2008

11.07.2008

1/11.07.2008
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10

SC OLTANA
MONTAJ SA
Dolj
SC
ROMSTRADE
SA Gorj

11.07.2008

1/11.07.2008

11.07.2008

1/11.07.2008

12

SC IONUMI
SRL Dolj

11.07.2008

1/11.07.2008

13

SC
ACROBATIC
PREST
SRL
Dolj

11.07.2008

1/11.07.2008

14

SC
LERO
ADVANCED
CONSULTIN
G SRL Dolj
SC EXPERT
GROUP
SA
Mehedinţi
SC
PREST
CONSTRUCT
SRL Dolj
SC
ANDRA
DESIGN SRL
Dolj
SC
LITE
STRUCTURE
S – RO SRL
Olt

14.07.2008

15/14.07.200
8

15.07.2008

17/16.07.200
8

17.07.2008

19/17.07.200
8

17.07.2008

19/17.07.200
8

21.07.2008

22/21.07.200
8

11

15
16
17
18

4. În cadrul Programului naţional multianual pe perioada 2002-2011
pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, au fost depuse în vederea
înregistrării on-line un număr de 5 proiecte, astfel:
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Nr.
crt.

1
2

3

4

5

Denumire
solicitant

Data
înregistrări
i
proiectului
în RUE

SC
ACRUP
DESIGN SRL
Dolj
PĂTRU
EUGEN
–
Asociaţie
Familială
Vâlcea
SC
AUSTRALIS
PROD
SRL
Dolj
Pietraru
Laurenţiu
Mihai
–
persoană fizică
Vâlcea
SC
ANDRA
DESIGN SRL
Dolj

04.08.2008

Număr/data
procesului
verbal de
predareprimire către
coordonator
UIP
6/05.08.2008

06.08.2008

8/06.08.2008

07.08.2008

10/07.08.200
8

11.08.2008

12/11.08.200
8

11.08.2008

12/11.08.200
8

5. În cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale
în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START, au fost
depuse în vederea înregistrării on-line un număr de 2 proiecte, astfel:
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Nr.
crt.

1
2

Denumire
solicitant

Data
înregistrări
i
proiectului
în RUE

Nădrag Elena
Carmen
Costache
Claudiu
Constantin

15.08.2008

Număr/data
procesului
verbal de
predareprimire către
coordonator
UIP
4/15.08.2008

15.08.2008

4/15.08.2008

6. În cadrul Programului pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în
rândul femeilor manager din întreprinderile mici şi mijlocii, au fost depuse în
vederea înregistrării on-line un număr de 39 formulare pentru participarea la
campania de informare şi la cursul organizat, astfel:
Nr.
crt.

Denumire
solicitant

Data înregistrării
proiectului în RUE
Modul
campanie
informare

1
2
3
4
5
6
7
8

Radu Aristina
Radu Aristina
Simion Elena
Cernătoiu
Elena
Costache Elena
Alexandra
Mateescu Ioana
Virginia
Jianu Mihaela
Ţecu Cristina

Modul curs

07.08.2008
26.08.2008
27.08.2008
28.08.2008
28.08.2008

28.08.2008

28.08.2008
29.08.2008

Număr/data
procesului
verbal de
predareprimire către
coordonator
UIP
2/07.08.2008
5/27.08.2008
5/27.08.2008
11/28.08.2008
11/28.08.2008
11/28.08.2008

28.08.2008
29.08.2008

11/28.08.2008
43/29.08.2008
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Silvia
Dumitru Mirela
Liliana
Ţecu Mariana
Cornelia
Mihăilescu
Ioana Cristina
Bouruşu
Georgiana
Dădulescu
Anca Mihaela
Firoiu Mihaela
Michitele
Elena
Dumitru Alina
Elena
Iordache
Alexandra
Ioana
Iordache
Daniela
Nuţu Violeta
Elena
Zăvălaş Lorena
Mădălina
Melcioiu
Georgeta
Pomană Elena
Spiridon Irina
Mitroi
Anca
Valentina
Simion Elena
Pîrvulescu
Felicia
Viclei
Maria
Cristina

29.08.2008

43/29.08.2008

29.08.2008

43/29.08.2008

29.08.2008

43/29.08.2008

29.08.2008

29.08.2008

43/29.08.2008

29.08.2008

29.08.2008

43/29.08.2008

29.08.2008
29.08.2008

29.08.2008

43/29.08.2008
43/29.08.2008

29.08.2008

43/29.08.2008

29.08.2008

43/29.08.2008

29.08.2008

43/29.08.2008

29.08.2008

43/29.08.2008

29.08.2008

43/29.08.2008

29.08.2008

43/29.08.2008

29.08.2008
29.08.2008
29.08.2008

29.08.2008

29.08.2008
29.08.2008
29.08.2008

43/29.08.2008
43/29.08.2008
43/29.08.2008

29.08.2008
29.08.2008

43/29.08.2008
43/29.08.2008
43/29.08.2008
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28
29
30
31

Croitoru
Daniela Elena
Bobocea Elena
Morugă Raluca
Maria
Mergea
Roxana
Mihaela

29.08.2008

43/29.08.2008

29.08.2008
29.08.2008

43/29.08.2008
43/29.08.2008

29.08.2008

43/29.08.2008

4. Raport privind participarea la cursuri şi seminarii
- În data de 01.09.2008, am participat la evenimentul Dezvoltarea portalului
pentru IMM – uri “www.esimplu.ro”, care s-a desfăşurat la Hotel Europeca din
Craiova.
- În data de 15.10.2008, am participat la organizarea campaniei de informare
“Zilele femeilor întreprinzător”, eveniment care s-a desfăşurat la Casa
universitarilor din Craiova.
Întocmit,
Chirulescu Felicia Ştefania

Raport de activitate Alina Boşcor
În conformitate cu Regulamentul de Ordine interioară al OTIMMC
Craiova şi Fişa Postului, vă întocmec raportul de activitate pe anul 2008.
Raportul are urmatoarea structură:
1.Raport asupra activitaţii curente
2.Raport privind activitaţi de acordare a asistenţei tehnice gratuite
3.Raport al activitaţi de coordonare a Unitaţii de Implementare
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3.1.Decizii şi reglementări
3.2.Obiectivul programului
3.3.Scopul procedurii
3.4.Lansarea Programului
3.5.Procedura de evaluare, selecţie
4. Raport privind participarea la cursuri si seminarii
1.Raport asupra activitaţii curente:
Realizare situaţiei cu centralizarea actelor normative cu incidenţa asupra
domeniului IMM-urilor şi cooperaţie publicate in 2007, care s-au pus în aplicare
începând cu 01.01.2008, lista detaliată cu toate proiectele de acte normative iniţiate,
aflate deja pe circuitul de avizare interministerială sau care au intrat pe acest circuit
pană la data de 01.02.2008.
Participare la seminarul organizat de către ADR Sud-Vest Oltenia în calitate
de organism interimar pentru POR, cererea deschisă de proiecte cu termen limita
pentru axa 4, Regio-Programul Operaţional Regional „Sprijinirea dezvoltării
mediului de afaceri regional şi local domeniul major de intervenţie 4.3 sprijinirea
dezvoltării microîntreprinderiilor.
-Reactualizare fişe post angajaţiilor OTIMMC Craiova.
-Reactualizare Regulament de Ordine Înterioară al OTIMMC Craiova şi întocmirea
Regulamentului de Funcţionare al OTIMMC Craiova.
Realizare situaţie cu propunerile făcute pentru elaborarea materialelor de
informare (respective broşuri şi afişe ) privind planul de măsuri pentru stimularea
repatrierii românilor care lucrează în străinătate.
Realizarea de materiale de prezentare a activităţii OTIMMC Craiova.
Întocmire situaţie privind actualizarea şi completarea bazei de date privind
asociaţiile şi fundaţiile şi organizaţiile nonguvernamentale care au încheiat
parteneriate cu instituţia noastră cerută de reprezentanţii ai Prefecturii Judeţului
Dolj.
Participare la campania de informare, trimitere e-mailuri, faxuri, seminarii cu
privire la lansarea ghidurilor in cadrul POS CCE AXA1, organizată de OTIMMC
Craiova in teritoriu.
Participarea la seminariile şi realizarea de materiale necesare desfăşurării
evenimentului „Soluţii pentru dezvoltarea IMM-urilor„organizat de BTL DESIGN
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în colaborare cu OTIMMC Craiova şi Camerele de Comerţ din oraşele unde s-a
desfăşurat evenimentul:
- Vâlcea în data de 15.02.2008.
- Slatina în data de 28.02.2008.
- Târgu Jiu în data de 13.03.2008
- Turnu- Severin în data de 14.03.2008.
- Participarea la elaborarea procedurilor sub formă de proiect a programelor
naţionale de finanţare.
- Consiliere pentru agenţii economici potenţiali aplicanţi ai fondurilor structurale cât
şi naţionale, întocmirea fişelor pentru IMM-uri şi prelucrarea acestora în baza de
date.
Legat de activitatea juridică a OTIMMC Craiova, am întocmit decizi,
contracte, am urmărit modificările legislaţiei, am actualizat fişe post, Regulament
Intern.
2.Raport privind activitaţi de acordare a asistenţei tehnice gratuite
- Activitatea de comunicare si informare in procesul de diseminare a
informaţiilor legate de programe naţionale derulate de MIMMCTPL cat si
diseminare a informatiilor legate de schemele de finantare din cadrulPOS CCE –Axa
prioritara 1
- Participare la campania de informare despre POS CCE – Axa prioritară I
“Un sistem inovativ de producţie” prin trimitere de faxuri la agenţi economici,
potenţiali beneficiari ai fonduriilor structurale.
- Informarea agenţiilor economici, prin fax, cu privire la desfăşurarea
evenimentului ce urma să se desfăşoare în oraşele : Vâlcea, Slatina, Târgu Jiu,
Mehedinţi
- Informare în legatură cu Programele de finanţare derulate de MIMMCTPL a
unui număr de 20 de IMM-uri, privind procedurile de implementare a Programelor
cu finanţare de la bugetul de stat derulate de MIMMCTPL.
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3.Raport al activitaţii de coordonare a Unitatii de Implementare
3.1. Decizii si Reglementări:
În data de 27.06.2008 in M.O. nr.476, s-a publicat Ordinul nr.792 din
27.06.2008 privind aprobarea procedurii de implementare a Programului naţional
multianual pe perioada 2005 -2011 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în
rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii.
Conform Deciziei nr. 24 din 27.06.2008, am fost numită Coordonator pentru
organizarea şi funcţionarea Unitaţii de Implementare a Programului Am semnat
următoarele documente:
- declaraţia de confidenţialitate şi obiectivitate pentru evaluare,
- declaraţia de conflict de interese,
- declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate.
3.2. Obiectivul programului:
Obiectivul „Programului naţional multianual pe perioada 2005-2011 pentru
dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul
întreprinderilor mici si mijlocii”, denumit în continuare Program, îl constituie
promovarea unui sistem de informare si instruire care sa faciliteze mobilitatea
femeilor pe piaţa forţei de munca si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale
acestora în scopul implicării lor în structuri economice private, în contextul
problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale si cele
profesionale si al prejudecăţilor existente la nivel local. Programul urmăreşte:
- stimularea autoangajării şi creşterea numărului de femei întreprinzator în cadrul
comunităţii
de afaceri;
- dezvoltarea capacităţii si a spiritului antreprenorial în rândul femeilor;
- îmbunătăţirea performantelor economice ale întreprinderilor existente, conduse de
femei, prin
creşterea gradului de pregătire a personalului acestora, ca urmare a educaţiei
antreprenoriale;
- accesul egal la economia bazata pe cunoaştere;
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- schimburi de experienţa între femei de afaceri si stabilirea unor legături
parteneriale;
- creşterea standardului de viata si a veniturilor proprii;
- dezvoltarea abilităţilor inovative si consolidarea unui mediu economic competitiv;
- creşterea numărului de noi locuri de munca si a beneficiilor aduse economiei
naţionale;
- stimularea dorinţei de reprezentare în societatea civila a propriilor interese.
Scopul procedurii operationale
Scopul procedurii de selectie si evaluare a formularelor de inscriere si a
documentelor justificative este acela de a imbunatati procesul de luare a deciziilor.
Selectia si evaluarea va conduce la eliminarea formularelor incomplete, asigurand in
acest mod folosirea optima a resurselor in favoarea beneficiarilor si a institutiilor de
finantare/ administrare a Programului. Procesul de evaluare se va efectua conform
principiului "primul venit - primul servit", în limita bugetului alocat Programului, în
concordanţă cu data şi ora înregistrării la OTIMMC a documentelor cerute şi în baza
verificării formularului de participare privind conformitatea cu criteriile de
eligibilitate ale beneficiarilor.
Procesul de evaluare
Respectarea conformitatii administrative a documentatiei depuse, conform
cerintei din procedura de implementare Program
Respectarea conditiilor de eligibilitate ale solicitantelor
Utilizarea fondurilor in perioada de timp prevazuta de procedura de
implementare a Programului
Lansarea Programului
În data de 27.06.2008 in M.O. nr.476, s-a publicat Ordinul nr.792 din
27.06.2008 Procedura de implementare a Programului naţional multianual pe
perioada 2005-
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2011 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din
sectorul întreprinderilor mici si mijlocii.
Prezentul ordin sa publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intra
în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.
Inscrierea de principiu pentru campania de informare "Zilele femeilor
întreprinzător"s-au realizat in perioada 11.07.2008- 29.08.2008 .
Perioada de evaluare 01.09 - 03.09.20008( conf. Procedurii dar termenul s-a
prelungit)
Afisare lista beneficiare eligibile 03 - 05.09.2008
Perioada de desfasurare seminar 01.09.2008-15.10.2008
Inscrierea de principiu la cursul de pregătire antreprenorială s-a realiza in
perioada 11.07.2008 - 29.08.2008 asa cum era scris in procedura , urmand ca si dupa
inchiderea electronica a programului daca locurile nu s-au ocupat sa se faca inscrieri
pe baza completarii anexei 2 la program .
Fac menţiunea că după închiderea programului de înscriere electronică
Otimmc Galati, coordonator program a trimis o adresă cătrea toate Oficiile
Teritoriale prin care ne anunţa că pentru desfaşurarea programului se pot primi în
contiunare formulare de participare.
Bugetul Programului
Programul se finanţează din bugetul pe anul 2008 al Ministerului pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale (MIMMCTPL).
Programul se derulează prin oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi
mijlocii şi cooperaţie (OTIMMC); OTIMMC este administrator al Programului şi
are responsabilităţi în implementarea acestuia şi în gestionarea fondurilor
Suma alocată de la bugetul de stat pe anul 2008 pentru implementarea
Programului a fost de 700.000 lei repartizat în mod egal pentru 11 OTIMMC,
defalcat pe etape astfel:
- 60,000 lei pentru finanţarea etapei I;
- 70.000 lei pentru finanţarea etapei II;
- 400.000 lei pentru finanţarea etapei III;
- 170.000 lei pentru finanţarea etapei IV, pentru etapa a IV-a bugetul va fi alocat
OTIMMC organizator al Forumului;
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Etapa I: elaborare şi publicare de broşuri;
Etapa a II-a - Organizarea campaniei de informare "Zilele femeilor întreprinzător".
Înscrierea participantelor la manifestările din cadrul campaniei de informare sa făcut
completându-se formularul de participare (anexa nr. 1 la procedură).La aceasta etapa
s-au înscris 30 de participante.
Evenimentul a avut loc Casa Universitarilor, in Craiova în data de 15.10.2008,
începând cu ora 9.00. La acest seminar au participat un număr de 48 de persoane.
Etapa a III-a - Organizare şi desfăşurare de cursuri de pregătire antreprenorială pe
durata a 6 zile
Înscrierea participantelor s-a făcut completându-se formularul de înscriere la cursuri
(anexa nr. 2 la procedură).Cursul s-a ţinut la Băile Olăneşti, jud.Vâlcea şi au
participat un număr de 21 cursante.
Tema cursului a fost „ Manager de Proiect”autorizat CNFPA.
Cursul a fost structurat pe 7 module (40 de ore de teorie si 20 de ore de practica )
construit conform standardului ocupaţional în vigoare şi a avut o orientare practică,
cuprinzând exemple, exerciţii şi sugestii pentru un management eficient al
proiectelor personale şi profesionale. Cursul s-a finalizat prin susţinerea unui
examen final, ce s-a finalizat cu obţinerea unui certificat de absolvire recunoscut de
Ministerul Muncii şi Egalităţii de Şanse şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
Etapa a IV-a - organizarea "Forumului antreprenoriatului feminin", la care vor fi
invitaţi să participe promotorii antreprenoriatului feminin la nivel naţional şi
internaţional, femei de afaceri şi femei cu potenţial antreprenorial, absolventele
cursurilor de educaţie antreprenorială din cadrul promoţiilor 2005, 2006, 2007 şi
2008 ale Programului.
Întocmit,
Alina Boşcor
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Raport de activitate CEJRU
RAPORT
explicativ pe baza de balanţă
la data de 30.11.2008

In conformitate cu art. 1 al Ordinului nr. 20/01.06.2007 privind
Regulamentul de organizare şi funcţionare a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi
mici şi mijlocii şi cooperaţie, OTIMMC Craiova, se organizează şi funcţionează
ca organ de specialitate al administraţiei publice, cu personalitate juridică, în
subordinea MIMMCTPL.
OTIMMC Craiova are un buget aprobat pe anul 2008 în valoare de 1.894.000
lei, repartizat astfel :
- cheltuieli de personal
- 510.000 lei
- bunuri şi servicii
- 398.000 lei
- alte transferuri
- 944.000 lei
- cheltuieli de capital
- 42.000 lei.
Din aceste alocări au fost angajate până la sfarşitul lunii noiembrie suma de
1.575.522,35 lei, repartizată astfel:
- cheltuieli de personal
- 369.298,00 lei
- bunuri şi servicii
- 222.665,35 lei
- alte transferuri
- 941.559,00 lei
- cheltuieli de capital
- 42.000,00 lei.
Din aceste ordonaţări au fost plătite până la sfârşitul lunii noiembrie suma de
1.368.450,80 lei, repartizată astfel:
- cheltuieli de personal
- 328.244,00 lei
- bunuri şi servicii
- 222.418,02 lei
- alte transferuri
- 775.788,78 lei
- cheltuieli de capital
- 42.000 lei.
Angajamentele legale de plată sunt în suma de 207.071,55 lei care se
compune din:
- cheltuieli de personal
- 41.054 lei
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- bunuri şi servicii
- 247,33 lei
- alte transferuri
- 165.770,22 lei
- cheltuieli de capital
- 0 lei.
Această diferenţă dintre cheltuieli şi plaţi o reprezintă obligaţiile faţă de
angajaţi, faţă de bugetul statului şi bugetul asigurărilor sociale aferente drepturilor
salariale ale lunii noiembrie, ce s-au virat în luna decembrie 2008, precum şi
diverşi furnizori (RDS, SELGROS TNT şi Radical), comform balantei analitice,
care se vor plati în luna decembrie 2008.
Cheltuielile efective, sunt în valoare de 1.325.059,86 lei şi s-au încadrat în
limita creditelor aprobate şi anume:
- cheltuieli de personal
- 325.937 lei
- bunuri şi servicii
- 196.447,67 lei
- alte transferuri
- 775.788,78 lei
- cheltuieli de capital
- 26.868,41 lei.
Analiza conturilor
Contul 117.10 –„Rezultatul reportat-institutii piblice şi activităţi
finanţate integral sau parţial din venituri proprii”. Soldul contului este de
23099,49 lei şi reprezintă fondul obiectelor de inventar din dotarea oficiului la data
de 30.11.2008.
Contul 205 – “Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale” – prezintă
un sold de 1.188,81 lei şi reprezintă licenşa Microsoft.
Contul 2133 – „ Mijloace de transport „ Soldul contului este de 42.000 lei
şi reprezintă contravaloarea unui Citroen C4 din dotarea oficiului.
Contul 2141 – „ Mobilier aparatura birotica echipamente de protectie a
valorilor materiale si umane „ Soldul contului este de 72.831,93 lei şi reprezintă
mijloacelor fixe din dotare.
Contul 2805 – „Amortizări privind concesiuni, brevete, licenţe„ Soldul
contului este de 1.188,81 lei şi reprezintă amortizarea integrală a licenţei
Microsoft.
Contul 2813 – „ Amortizări privind mijloacele de transport” Soldul
contului este de 5600 lei şi reprezintă amortizarea autoturismului din dotare la data
de 30.11.2008.
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Contul 2814 – „ Amortizari privind alte active fixe corporale „ Soldul
contului este de 40.414,21 lei şi reprezintă amortizarea mijloacelor fixe din dotare
la data de 30.11.2008.
Contul 3022 – „Combustibili„ Soldul contului este de 195,99 lei şi
reprezintă contravaloarea benzinei din rezervorul autoturismului la data de
30.11.2008.
Contul 3028 – „Alte materiale consumabile„ Soldul contului este de
21.624,54 lei si reprezinta valoarea furniturilor si a altor materiale aflate in stoc la
data de 30.11.2008.
Contul 3032 – „ Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta „
Soldul contului este de 56.397,56 lei si reprezinta valoarea obiectelor de inventar
din dotare.
Contul 401 – „ Furnizori „ Soldul contului este de 247,33 lei care sa va
lichida in luna urmatoare si se compune din:
 RDS – 22,33 lei
 Radical Advertising – 99,82 lei
 TNT – 91.40 lei
 Selgros – 33,78 lei
Contul 421 – „ Personal salarii datorate „ Soldul contului este de 23.315
lei si reprezinta salariile lunii noiembrie care se vor plati in luna decembrie 2008.
Contul 4311 –„ Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale”
Soldul contului este de 6.311 lei si reprezinta contributia de 19.50 % aferenta lunii
noiembrie care se va plati in luna decembrie 2008.
Contul 4312 –„ Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale”
Soldul contului este de 3.073 lei reprezinta contributia de 9.5 % aferenta lunii
noiembrie care se va plati in luna decembrie 2008.
Contul 4313 –„Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de
sanatate” Soldul contului este de 1.780 lei reprezinta contributia de 5.5 %
aferenta lunii noiembrie care se va plati in luna decembrie 2008.
Contul 4314 –„Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de
sanatate” Soldul contului este de 1.779 lei si reprezinta contributia de 5.5%
aferenta lunii noiembrie care se va plati in luna decembrie 2008.
Contul 4315 –„Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si
boli profesionale” Soldul contului este debitor de 67 lei si reprezinta contributia
de 0.4 % care se va recupera in luna urmatoare.
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Contul 4317 - Contributia pentru concedii medicale de la PJ si PF de
0.85% in valoare de 2875 lei, aferenta lunii noiembrie care se va plati in luna
decembrie 2008.
Contul 4371 –„Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj”
Soldul contului este de 669 lei si reprezinta contributia de 1% aferenta lunii
noiembrie care se va plati in luna decembrie 2008.
Contul 4372 –„Contributiile asiguratilor pentru asigurarile de somaj”
Soldul contului este de 164 lei si reprezinta contributia de 1% aferenta lunii
noiembrie care se va plati in luna decembrie 2008.
Contul 444 –„Impozitul pe venitul din salarii” Soldul contului este de
4.033 lei si reprezinta impozitul pe salarii aferent lunii noiembrie care se va plati in
luna decembrie 2008.
Contul 481 -„Decontari intre institutia superioara si institutiile
subordonate” Soldul contului este de 776.144,42 lei si reprezinta transferurile
primite de la MIMMCTPL Bucuresti in cadru decontarilor reciproce .
Contul 5311 –„Casa in lei” Soldul contului este de 1.188,81 lei si
reprezinta disponibilitatile banesti la sfarsitul lunii noiembrie.
Contul 561 -„Disponibil al institutiilor publice” Soldul contului este de
226.462,51 lei si reprezinta disponibilitatile banesti la sfarsitul lunii noiembrie.
Concluzii si propuneri
Se certifica de noi pe proprie raspundere ca balanta contabila reflecta
realitatea si se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi si in
conformitate cu reglementarile in vigoare.

OFICIUL TERITORIAL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE
CRAIOVA
Craiova, str. Stefan cel Mare, nr. 12 Tel/Fax 0251/510.785; www.otimmc.ro

67

GUVERNUL

ROMÂNIEI

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII,
COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE
Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie
CRAIOVA

Raport de activitate desfasurata in cadrul
biroului Economic, Juridic si Resurse Umane
O.T.I.M.M.C. CRAIOVA
pe anul 2008

A. ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABILA
In conformitate cu art. 1 al Ordinului nr. 20/01.06.2007 privind Regulamentul
de organizare si functionare a oficiilor teritoriale pentru intreprinderi mici si
mijlocii si cooperatie, OTIMMC Craiova, se organizeaza si functioneaza ca organ
de specialitate al administratiei publice, cu personalitate juridica, in subordinea
MIMMCTPL.
In cadrul fiecarui OTIMMC va functiona un compartiment economic care are
urmatoarele atributii :
- Organizarea si tinerea evidentei financiar-contabile
- Intocmirea si prezentarea spre aprobare directorului executiv a proiectui
anual al bugetului de venituri si cheltuieli
- Inregistrarea in evidenta financiar-contabila a tuturor operatiunilor pe
baza documentelor legal intocmite si aprobate
- Tinerea evidentei sintetice si analitice a cheltuielilor, dupa natura lor
- Tinerea evidentei contabile a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar,
materialelor si a mijloacelor banesti
- Organizarea sistemului de circulatie interna a documentelor de evidenta
primara
- Asigurarea derularii procedurilor de achizitii publice conform
prevederilor legale in vigoare, potrivit planului anual de achizitii precum
si intocmirea, evidenta, urmarirea si raportarea contractelor
- Organizarea inventarierii patrimoniului
- Intocmirea statelor de plata ale salariatilor, urmarind efectuarea
retinerilor legale si virarea acestora la buget
- Prezentarea lunara catre MIMMCTPL a solicitarilor privind necesarul de
credite bugetare
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- Organizarea arhivei financiar-contabile
In cadrul Biroului Economic, Juridic si Resurse Umane activitatea de evidenta
contabila este desfasurata conform normelor contabilitatii institutiilor publice.
Veniturile si cheltuielile bugetare au fost inscrise pe surse de provenienta si
pe categorii de cheltuieli, grupate dupa natura lor economica si destinatia acestora,
potrivit clasificatiei bugetare. Bugetul aprobat initial pe anul 2008 a fost de
950.000 lei.
S-a efectuat repartizarea pe trimestre in functie de termenele legale de
incasare a veniturilor, de termenele si posibilitatile de asigurare a surselor de
finantare a deficitului bugetar si de perioada in care este necesara efectuarea
cheltuielilor, dupa care s-a trimis la MIMMCTPL spre aprobare.
In vederea indeplinirii misiunii de aplicare a politicilor guvernamentale
privind promovarea, monitorizarea si implementarea programelor MIMMCTPL sau efectuat doua rectificari de buget, una in septembrie si una in octombrie.
Rectificarile de buget au fost efectuate conform legii, intocmindu-se note de
fundamentare care insoteau expunerea de motive, bugetul final al OTIMMC
Craiova fiind de 1.894.000 lei.
Aprobarea deschiderii de credite s-a facut in limita creditelor bugetare si
potrivit destinatiilor aprobate pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli sau
subdiviziuni ale clasificatiei bugetare, in raport de gradul de folosire a fondurilor
puse la dispozitie anterior, cu respectarea dispozitiilor legale care reglementeaza
efectuarea cheltuielilor respective, precum si in functie de gradul de incasare a
veniturilor bugetare si de posibilitatile de finantare a deficitului bugetar.
Bugetul aprobat, precum si rectificarile ulterioare pe anul 2008 au fost
transmiseTrezoreriei Craiova.
In baza bugetului aprobat s-a intocmit Planul anual de achizitii, care a fost
reactualizat, dupa fiecare rectificare a bugetului.
La sfarsitul anului au fost intocmite propunerile de buget pe anul 2009.
De asemenea s-a intocmit propunerea planului anual de achizitii care
cuprinde totalitatea contractelor de furnizare, de lucrari si de servicii pe care
OTIMMC Craiova urmeaza sa le atribuie in decursul anului bugetar 2009, in
functie de propunerile fondurilor ce urmeaza a fi alocate prin bugetul anual.
Produsele, serviciile si lucrarile care fac obiectul contractelor de furnizare,
de lucrari si servicii au fost grupate dupa codurile CVP conform reglementarilor in
vigoare.
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Au fost intocmite listele pentru investitii conform bugetului aprobat si a
celui rectificat, care au fost transmise catre MIMMCTPL pentru aprobare.
In urma aprobarii a fost achizitionat prin cumparare directa un autoturism in
valoare de 42.000 lei.
Conform OG 34/2006 si a HG 925/2006 privind achizitiile publice cu
modificarile ulterioare, achizitiile de produse, servicii sau lucrari sau efectuat prin
cumparare directa acestea nedepasind plafonul de 10000 euro, iar prin SEAP au
fost achizitionate produse in valoare de 22.904,32 lei.
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 OMF 1954/16.12.2005 pentru
aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice si OMF 1917/2005
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea
contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si
instructiunile de aplicare a acestuia. Aceasta asigura informatii ordonatorilor de
credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, rezultatul executiei
bugetare, patrimoniul aflat in administrare, rezultatul patrimonial (economic),
costul programelor aprobate prin buget.
Evidenta analitica a creditelor bugetare, platilor de casa si a cheltuielilor
efective se tine cu ajutorul fisei pentru operatiuni bugetare.
Evidenta creditelor bugetare aprobate si a modificarilor intervenite pe
parcursul anului, se tine cu ajutorul contului 8060 ”Credite bugetare aprobate”,
evidenta angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 8066 “Angajamente
bugetare” , iar evidenta angajamentelor legale cu ajutorul contului 8067
”Angajamente legale”.
Aceste conturi asigura inregistrarea veniturilor incasate si a cheltuielilor
platite, potrivit bugetului aprobat si furnizeaza informatile necesare intocmirii
contului de executie bugetara si stabilirii rezultatului executiei bugetare.
Angajarea si utilizarea creditelor bugetare s-a facut numai in limita
prevederilor si potrivit destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de
activitatea oficiului si cu respectarea dispozitiilor legale.
Cheltuielile angajate, lichidate si ordonantate, in cadrul prevederilor
bugetare si neplatite pana la data de 31.12.2008 se vor plati in contul bugetului pe
anul urmator.
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Contabilitatea este condusa in partida dubla cu ajutorul conturilor prevazute
in planul de conturi general.
Conturile sintetice sunt dezvoltate in conturi analitice in functie de necesitati
proprii de informare.
Cu ajutorul acestor conturi s-au inregistrat operatiunile economicofinanciare pe baza principiilor contabilitatii de drepturi si obligatii (angajamente),
respectiv in momentul crearii, transformarii sau disparitiei unei valori economice, a
unei creante sau obligatii.
Operatiunile economico-financiare au fost consemnate in momentul
efectuarii lor in documente justificative pe baza carora se fac inregistrari in jurnale,
fise si alte documente contabile dupa caz.
Documentele justificative care au stat la baza inregistrarii in contabilitate
atrage dupa sine raspunderea prsoanelor cara le-au intocmit, vizat si aprobat
precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate.
Inregistrarile in contabilitate s-au efectuat cronologic, prin respectarea
succesiunii documentelor dupa data de intocmire sau de intrare a acestora in
unitate si sistematic, in conturi sintetice si analitice, in conformitate cu regulile
stabilite pentru forma de inregistrare in contabilitate ”maestru-sah simplificat”,
intocmindu-se registru-jurnal, registru-inventar, fise de cont pentru operatiuni
diverse si balanta de verificare.
Registrele de contabilitate au fost utilizate in stricta concordanta cu
destinatia acestora si completate astfel incat sa permita in orice moment
identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.
Lunar s-a intocmit evidenta primara, iar pe baza acesteia s-au intocmit
balantele sintetice si analitice pe baza datetor din cartea mare si a fiselor de cont
pentru operatiuni diverse.
Declaratiile privind obligatiile la bugetul de stat si bugetul asigurarilor
sociale au fost depuse in termen, conform legii.
Cheltuielile efective la data de 30.11.2008 s-au incadrat in bugetul aprobat si
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 angajate, lichidate si ordonantate.
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Lunar, au fost intocmite si transmise la MIMMCTPL, notele de
fundamentare privind necesitatile de finantare a OTIMMC Craiova.
Trimestrial, au fost intocmite situatiile financiare si s-au depus cate un
exemplar la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta si anume :
- bilantul
- contul de rezultat patrimonial
- situatia fluxurilor de Trezorerie
- situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor
- anexele la situatiile financiare
- contul de executie bugetara
- raportul explicativ pe baza de bilant
-Raportul CFP
La luna decembrie, conform legii, se v-a efectua inventarierea anuala a
obiectelor de activ si pasiv ale OTIMMC Craiova, avand ca scop stabilirea si
evaluarea elementelor de activ care vor fi inscrise in registrul inventar, grupate pe
conturi.
Inventarierea si evaluarea elementelor de activ, se v-a efectua cu salariatii
proprii, prin decizie scrisa.
Inainte de inceperea operatiunii de inventariere se v-a lua gestionarilor o
declaratie care cuprinde:
- numarul si data ultimului document de intrare-iesire
-daca are in gestiune si alte bunuri apartinand tertilor, primite cu sau fara
documente
- daca are cunostinta de plusuri sau lipsuri in gestiune
- daca are bunuri nereceptionate
- daca are bunuri primite sau eliberate fara documente
Stabilirea stocurilor faptice, se v-a face prin numarare, cantarire, masurare,
comparandu-se cu listele de inventar din contabilitate.
Inventarierea elementelor de activ si pasiv ale unitatii vor fi inscrise in
Registrul Inventar.
Rezultatele inventarierii se stabilesc prin comparerea datelor constatate
faptic si inscrise in listele de inventariere cu cele din evidenta financiar-contabila,
intocmindu-se in acest sens procesul verbal de inventariere prin care se vor stabili
plusuri sau minusuri, deprecieri.
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A fost organizata arhivarea documentelor justificative care stau la baza
inregistrarilor in contabilitate, a registrelor contabile precum si a celorlalte
documente contabile.
B. CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV
La nivelul institutiei s-a organizat controlul financiar preventiv asupra
tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile publice in scopul identificarii
operatiunilor care nu respecta conditiile de legalitate si regularitate, de incadrare in
limitele si destinatia creditelor bugetare si de angajament.
Au fost intocmite si aprobate de catre conducatorul oficiului listele de
verificare ( check-lists) a obiectivelor verificarii, asigurandu-se astfel o dezvoltare
progresiva a acestora.
Controlul financiar preventiv s-a exercitat asupra documentelor in care sunt
consemnate operatiunile patrimoniale, inainte ca acestea sa devina acte juridice,
prin aprobarea lor de catre titularul de drept al competentei sau de catre titularul
unei competente delegate.
Acesta consta in verificarea sistematica a operatiunilor din punct de vedere
al :
- controlului de legalitate (respectarea tuturor prevederilor legale care le
sunt aplicabile la data efectuarii operatiunulor)
- controlului de regularitate (indeplinirea sub toate aspectele a principiilor
si a regulilor procedurale si metodelor care sunt aplicabile operatiunilor
supuse controlului)
- controlului bugetar (incadrarea in limitele si destinatia creditelor bugetare
de angajament).
Angajarea si ordonantarea cheltuielilor s-a efectuat numai cu viza prealabila
de control financiar preventiv propriu.
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.
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Au fost supuse controlului financiar preventiv conform registrului
urmatoarele operatiuni :
- angajamentele legale si angajamentele bugetare;
- referatele de necesitate;
- dispozitii de plata catre casierie;
- deconturi de cheltuieli;
- dispozitii de plata catre casierie;
- ordonantari de plati;
- ordine de plata;
- bonuri de consum materiale.
- solicitarile OTIMMC pentru repartizarea de credite bugetare
- note de fundamentare a propunerii pentru modificarea repartizarii initiale pe
trimestre a creditelor
- note de fundamentare a propunerii pentru efectuarea virarii de credite
bugetare
- caietul de sarcini
- documentatia licitatiei
- decizia de numire a comisiei de evaluare
- actul intern de decizie privind organizarea actiunilor de protocol, etc.
Avand in vedere Ordinul Ministrului MIMMCTPL nr. 20/2007 privind
aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Oficiilor Teritoriale
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, referitor la implementarea şi
monitorizarea programelor MIMMCTPL, a Procedurilor de implementare a
Programelor finanţate de MIMMCTPL din bugetul de stat in anul 2008,
Ordonanţa de urgenţa nr. 37/2007 (art.26) pentru modificarea Legii bugetului de
stat, s-a exercitat Controlul Financiar Preventiv pentru plata alocaţiei financiare
nerambursabile (AFN) privind Programele finanţate de MIMMCTPL din bugetul
de stat in anul 2008 si anume:
- 43.162, 98 lei acordat in cadrul Programului naţional multianual pe perioada
2005 - 2011 pentru dezvoltarea culturii in rândul femeilor manager din
sectorul întreprinderilor mici si mijlocii
- 6.848,60 lei acordat în cadrul Programului naţional multianual pe perioada
2002 - 2011 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
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- 261.010.02 lei acordat in cadrul Programului pentru sprijinirea dezvoltarii
intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri inlimita sumelor platite pentru
profitul brut reinvestit
- 435.537,40 lei acordat in cadrul Programului de dezvoltare si modernizare a
activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata
- 195.000 lei acordat in cadrul Programului national multianual pe perioada
2006 - 2011 pentru sustinerea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la
servicii de instruire si consultanta.
Mentionam ca nu s-au inregistrat refuzuri de operatiuni supuse vizei de
control financiar preventiv.
Documentele prezentate la viza de control financiar preventiv au fost
inscrise in Registrul operatiunilor prezentate la viza de control financiar preventiv,
intocmindu-se raportul privind activitatea de control financiar preventiv.
C. COMPARTIMENTUL
UMANE

ECONOMIC, JURIDIC SI

RESURSE

Conform art. 5 al Ordinului 115/28.06.2005 al Presedintelui ANIMMC,
activitatea Compartimentului Economic Juridic si Resurse Umane s-a concretizat
prin intocmirea la incadrare, remunerarea, gestionarea si lichidarea contractelor de
munca .
Au fost intocmite, raportate si achitate datoriile salariale in conformitate cu
legislatia in vigoare, neinregistandu-se la aceasta data restante ori diferente.
Au fost eliberate 58 adeverinte pentru salariatii oficiului in functie de
solicitarile facute.
In urma cererii de incetare a contractului individual de munca emisa de
domnisoara Zavalas Lorena Madalina, salariata in cadrul OTIMMC Craiova cu
functia de referent de specialitate gr. IV, acesteia i-a incetat contractul individual
de munca cu art. 55 lit.b din Codul Muncii incepand cu data de 24.03.2008 prin
decizia nr. 07/20.03.2008. De asemenea s-a intocmit nota de lichidare si procesul
verbal de predare-primire a bunurilor aflate in gestiunea domnisoarei Zavalas
Lorena Madalina si s-a completat in carnetul de munca modificarea intervenita,
precum si in registrul salariatilor.
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In conformitate cu prevederile legale in vigoare si in urma deciziilor
09/25.03.2008 respectiv 10/25.03.2008 emise de catre Directorul Executiv al
OTIMMC Craiova, in data de 27.03.2008 a fost organizata o lucrare scrisa pentru
evaluarea cunostintelor profesionale ale salariatei Miliganu Ana-Maria pentru
promovarea din functia de executie de referent debutant in referent de specialitate
gr. IV. Aceeasi procedura a fost aplicata si pentru salariatul Tudorescu ConstantinAdrian, angajat al OTIMMC Craiova in cadrul CTICI Mehedinti in data de
28.03.2008.
In urma rezultatelor obtinute, comisia de evaluare a stabilit ca cei doi
indeplinesc conditiile necesare ocuparii functiei de executie – referent de
specialitate gr. IV.
Modificarile intervenite in urma lucrarii scrise, au fost completate in carnetul
de munca al salariatilor, registrul salariatilor si in contractul individual de munca
prin inermediul actului aditional.
Conform deciziei nr. 11/01.04.2008 s-au majorat salariile angajatilor
OTIMMC Craiova incepand cu data de data de 01.04.2008 cu un procent de 4,5%
fata de nivelul avut la 31 martie 2008, conform Ordonantei nr. 10/30.01.2008
privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului bugetar
salarizat potrivit OUG 24/2000.
S-au operat in cartile de munca, in Registrul general de evidenta al
salariarilor noile salarii si s-au intocmit acte aditionale la contractele individuale de
munca.
Conform contractului incheiat cu o firma specializata in domeniul securitatii
si sanatatii in munca, au fost evaluate riscurile de accidentare si imbolnavire
profesionala specifice OTIMMC Craiova si s-a efectuat instructajul periodic al
angajatilor si apoi testarea personalului privind securitatea si sanatatea in munca
completandu-se apoi fisele de protectia muncii pentru fiecare salariat in parte.
In urma accidentului de circulatie produs in municipiul Slatina la data de
03.06.2008 in care a fost implicat si salariatul nostru din cadrul CTICI Olt Vochita Catalin-Ionut, s-a constituit o comisie de cercetere a accidentului. La
sfarsitul perioadei de cercetare, s-a stabilit ca salariatul nostru a fost implicat intrun accident de munca, dosarul acestuia fiind inaintat la institutiile publice
autorizate sa constate acest lucru de catre firma cu care am incheiat contractul de
prestari servicii de protectia muncii.
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De asemenea a fost intocmit registrul de evidenţă a salariaţilor în format
electronic - REVISAL si a fost depus la Inspectoratul Teritorial de Munca Dolj,
completandu-se pe parcurs modificarile intervenite.
In luna iunie 2008 s-a emis dispozitia nr. 16/05.06.2008 pentru organizarea
concursului de angajare pentru postului vacant de consilier gr.II in cadrul
Compartimentului Politici si Programe.
Concursul s-a desfasurat in data de 10.07.2008, la concurs prezentandu-se o
singura persoana si anume Mirea Claudiu Stefan, angajat al OTIMMC Craiova in
functia de referent de specialitate gr.IV, in urma verificarii, candidatul fiind
declarat admis.
Pe baza rezultatelor in urma examinarii, a fost intocmit act aditional la
contractul individual de munca al salariatului Mirea Claudiu Stefan unde au fost
mentionate modificarile intervenite in legatura cu functia si salariul care au fost
inscrise ulterior si in carnetul de munca precum si in Registrul General de Evidenta
al Salariatilor
In perioada 01.09.2008 – 31.09.2008, in urma deciziei de evaluare
nr.18/06.06.2008, s-au intocmit fisele de evaluare a performantelor profesionale
individuale pentru anul 2007 pentru angajatii OTIMMC Craiova.
Punctajul minim si respectiv maxim pentru fiecare post s-a calculat prin
inmultirea calificativului minim, respectiv maxim, acordat, cu ponderea asociata
fiecarui criteriu si prin insumarea acestor produse.
Pentru fiecare post, s-a determinat un punctaj mediu, ca medie aritmetica a
punctajelor minime si maxime stabilindu-se criteriul de ierarhizare a posturilor pe
intreaga structura de organizare a OTIMMC Craiova, permitand estimarea costului
mediu pentru ansamblul posturilor existente.
Evaluarea performantelor profesionale individuale s-a bazat pe aprecierea in
mod sistematic si obiectiv a randamentului, a calitatii muncii, a comportamentului,
a initiativei, a eficientei si creativitatii fiecaruia.
In urma evaluarii si a modificarilor salariale intervenite au fost completate
carnetele de munca si registrul salariatilor.
Conform deciziei nr. 36/01.10.2008 s-au majorat salariile angajatilor
OTIMMC Craiova incepand cu data de data de 01.10.2008 cu un procent de 5,5%
fata de nivelul avut in luna septembrie 2008, conform Ordonantei nr.
10/30.01.2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008
personalului bugetar salarizat potrivit OUG 24/2000.
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S-au operat in cartile de munca, in Registrul general de evidenta al
salariarilor noile salarii si s-au intocmit acte aditionale la contractele individuale de
munca.
In luna octombrie s-a organizat concurs in vederea ocuparii postului vacant
de consilier gr.II din cadrul OTIMMC Craiova. La acest concurs s-a prezentat un
singur candidat si anume Dragomir Iulia Ruxandra.
Comisia de concurs constituita prin dispozitia nr.34/17.09.2008 a stabilit in
urma studierii dosarului candidatei ca aceasta intruneste conditiile de participare la
concurs.
Pe baza rezultatelor in urma examinarii, candidata a fost declarata admisa,
aceasta fiind angajata incepand cu data de 15.10.2008 in urma semnarii unui
contract individual de munca pe perioada nedeterminata.
Angajatei i s-a intocmit si completat carnetul de munca si datele au fost
inscrise in registrul salariatilor.
De asemenea a fost intocmit registrul de evidenţă a salariaţilor în format
electronic - REVISAL si a fost depus la Inspectoratul Teritorial de Munca Dolj,
completandu-se pe parcurs modificarile intervenite.
Conform OG 10/30.10.2008, au fost calculate si efectuate platile orelor
suplimentare conform pontajului, pentru lunile martie, aprilie, mai, iunie, iulie,
august, septembrie, in urma activitatilor desfasurate de catre angajatii OTIMMC
Craiova cu ocazia organizarii, inscrierii, evaluarii dosarelor, repartizarii,
raportarilor si platii solicitantilor fondurilor AFN alocate OTIMMC Craiova pentru
programele de finantare derulate in decursul anului 2008, precum si pentru
organizarea Programului national multianual 2005-2011 pentru dezvoltarea culturii
antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM.
S-au stabilit si s-au acordat premiile lunare in limita a 2% din cheltuielile cu
salariile aferente personalului prevazut in statul de functii, cu incadrarea in
fondurile aprobate prin buget.
Statul de functii al Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi Mici si
Mijlocii si Cooperatie CRAIOVA evidentiaza necesitatile de ocupare a
posturilor conform organigramei institutiei cu capitalul uman disponibil si
treptele profesionale si de salarizarea a cestuia.
S-a intocmit si trimis spre aprobare statul de functii al OTIMMC Craiova cu
ocazia fiecarei modificari intervenite in componenta lui cu privire la fluctuatia de
personal, transformari ale posturilor sau modificari salariale.
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S-a intocmit la inceputul lunii decembrie 2008 planificarea concediilor de
odihna pe anul 2009.
Pe parcursul anului au fost emise 40 de decizii, s-au intocmit contractele de
prestatri servicii si produse, s-au revizuit si actualizat conform modificarii
legislatieie, fisele posturilor, regulamentul de ordine interioara, regulamentul de
functionare.
In prezent se lucreaza la manualul de proceduri la nivelul oficiilor teritoriale.
PLANUL DE ACTIUNI DIN CADRUL BEJRU PE ANUL 2008
Explicatii
Propunere
buget
Propunere
plan achizitii
Rectificare
buget
Rectificare
plan achizitii
Repartizare
trimestriala
buget
Organizare
executie
bugetara
Secretariat
Evidenta
primara
Nota
fundamentar
e pt. alim.
cont
Liste

Permane
nt

Lunar Trimestri Semestri Anual Observat
al
al
ii
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
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achizitii
Declaratii
State plata
Viza CFP
Organizare
licitatii
Inventariere
Balante
sintetice si
analitice
Bilant
contabil
Angajare
personal
Evaluare
personal
Planul CO
State functii
Actualizare
carnete
munca
Actualizare
Registrul
salariati

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Intocmit,
Tamara Popescu
Gabriel Tâmburescu
Alina Boşcor
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Raport CTICI
RAPORT Genoveva Chirca
In conformitate cu Regulamentul de Ordine interioară al OTIMMC Craiova
şi Fişa Postului, vă întocmesc raportul de activitate al CTICI Vâlcea pe parcursul
anului 2008.
INFORMARE:
• Transmitere e-mail la 550 firme cu privire la ghidurile lansate spre consultare:
schemele de investiţii mici, respectiv investiţii mari, şi consultanţă;
• Informarea prin e-mail a unui număr de aproximativ 550 firme privind
organizarea evenimentului „Soluţii pentru dezvoltarea IMM-urilor – Programe
guvernamentale de promovare a exportului” la Centrul de Afaceri FlandraVâlcea, in data de 15 februarie;
• Transmiterea comunicatului de presă privind evenimentul din 15 februarie;
• Articole aparute în presa locală: Curierul de Râmnic - „Soluţii pentru
dezvoltarea IMM-urilor” 14 februarie, Curierul de Vâlcea - „Seminar la Centrul
Flandra” 14 februarie, „Soluţii pentru dezvoltarea IMM-urilor” 15 februarie,
Monitorul de Vâlcea - „Ministrul Silaghi, la seminarul IMM-urilor din Valcea”
15 februarie, „Birocraţia ucide micii afacerişti” 16 februarie, Viaţa Vâlcii „Micii întreprinzatori din Vâlcea l-au asaltat cu probleme pe ministrul Ovidiu
Silaghi” 16-17 februarie;
• Informare prin e-mail cu privire la târgurile internaţionale finanţate de la
bugetul de stat – aprox. 550 firme;
• Informare prin e-mail cu privire la Programele cu finanţare de la bugetul de stat
ale MIMMCTPL pentru 2008, respectiv procedura lansată spre consultare
pentru programul „Profitul brut reinvestit” – aprox. 550 firme;
• Transmiterea comunicatului de presă privind lansarea Ghidurilor pentru
Investiţtii şi Consultanţă;
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• Articole aparute în presă locală: Info Puls - „Bani europeni pentru dezvoltarea
durabilă a IMM-urilor” 31 martie;
• Informarea prin e-mail a unui număr de aproximativ 550 firme privind
organizarea seminarului de informare privind Ghidurile Solicitantului aferente
unor domenii din Axa prioritara 1 a POS Creşterea Competitivităţii
Economice”, la Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea, în data de 9 aprilie;
• Transmiterea comunicatului de presă privind seminarul din 9 aprilie;
• Articole aparute în presa locală: „Informare cu privire la ghidurile solicitantului
pentru cele 3 scheme de finanţare” – Info Puls 8 aprilie, „Bani europeni pentru
dezvoltarea durabilă a IMM-urilor” – Curierul de Vâlcea 10 aprilie;
• Transmitere e-mail către aprox 600 firme cu informaţii privind termenele de la
care începe depunerea cererilor de finanţare pe schemele de investiţii şi pe
consultanţă;
• Informarea prin e-mail a mass-mediei locale privind lansarea a 3 programe cu
finanţare de la bugetul de stat: profitul brut reinvestit, servicii de piaţă şi
transferul afacerilor;
• Articol apărut în presă locală: „Trei programe cu finanţare de la bugetul de stat
gestionate de Ministerul pentru IMM” – Info Puls 18 iunie;
• Reamintirea termenelor de începere a depunerii cererilor de finanţare pentru
profitul brut reinvestit şi servicii de piaţă – e-mail către 550 firme;
• Transmitere e-mail la 550 firme cu privire la lansarea spre consultare a
ghidurilor solicitantului pentru standardizare, respectiv internaţionalizare;
• Includerea în publicaţia “Partener european” a CCI Vâlcea a unor materiale cu
informaţii utile IMM-urilor: „Avantajele garanţiilor financiare pentru
întreprinzători” – numarul 47, „Scutiri de taxe la ONRC şi la notar pentru
transferul afacerii” şi „Programe cu finanţare de la bugetul de stat” – numărul
49;
• Informarea prin e-mail a aprox 550 firme privind lansarea a 3 programe cu
finanţare de la bugetul de stat: Programul pentru susţinerea meşteşugurilor şi
artizanatului, Programul pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi
mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă, Programul pentru dezvoltarea
culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor
mici şi mijlocii;
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• Informarea prin e-mail a aprox 550 firme privind lansarea Programului pentru
dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului
acestora la finanţare – START;
• Informarea prin e-mail a unui număr de aproximativ 550 firme privind lansarea
apelurilor de proiecte pentru Standardizare şi Internaţionalizare – Axa 1 POS
Creşterea Competitivităţii Economice;
• Informarea prin e-mail a aprox 550 firme privind lansarea Programului pentru
dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul
IMM;
• Informarea prin e-mail a mass-mediei locale privind lansarea programului
pentru femei manager;
• Reamintirea termenului de înscriere pentru cursul organizat la Olaneşti în
cadrul programului pentru femei manager – e-mail catre 550 firme;
• Includerea în publicaţia “Partener european” a CCI Vâlcea a unor materiale cu
informaţii utile IMM-urilor: „Lansare ghiduri de finanţare pentru IMM-uri” şi
„Mai puţină birocraţie pentru IMM-uri”– numărul 50;
• Informarea prin e-mail a aprox 550 firme privind relansarea celor 3 programe
cu finanţare de la bugetul de stat: Programul pentru susţinerea meşteşugurilor şi
artizanatului, Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de
comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, Programul pentru sprijinirea
dezvoltării IMM prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut
reinvestit (inclusiv revenire cu comunicatul MIMMCTPL cu privire la ordinul
1147/2008);
• Informarea prin e-mail a aprox 550 firme privind comunicatul FNGCIMM,
referitor la parteneriatul încheiat cu Intesa Sanpaolo Bank Romania;
• Consultare Monitor Oficial pentru identificare acte normative de interes pentru
IMM-uri (activitate permanentă).

CONSILIERE:
• Fişe de consultanţă completate / asistenţă acordată – 18:
General Industrial Electronic Galaxy SRL – investiţii pentru lucrări instalaţii
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Mary Chim SRL – investiţii pentru diversificarea activităţii
Rodasim SRL – programul servicii de piaţă
Damila SRL – schema de investiţii mari
Tour Alice SRL – investiţii pentru modernizarea unei structuri turistice
MP MNC SRL – proiect de investiţii pentru construcţii
CEGIM SRL – program profit brut reinvestit
HERVIL SA - program profit brut reinvestit;
CERTO SRL – program meşteşuguri
ENE VASILE PF – program meşteşuguri
PATRU EUGEN PF – program meşteşuguri
CARPATICA IMPEX SRL – profit brut reinvestit
CONSTRUCT IORDAN SRL – investiţii producţie materiale construcţii
Mihaela Jianu – înscriere curs program femei manager;
ARTOPROD SRL – profit brut reinvestit
SFAX SRL – program instruire şi consultanţă
DUET SRL – program servicii de piaţă
Horea Bortan – investiţii pentru modernizarea unui spaţiu comercial;
• Asistenţă pentru raportare tehnică pe programul “meşteşuguri” 2007 – Certo
SRL;
• Numar cereri finanţare înregistrate pentru judeţul Vâlcea, repartizate astfel:
o program Servicii de piaţă: 10
o program Profit reinvestit: 4
o schema investiţii mari: 20
o schema investiţii mici: 15
o program Meşteşuguri: 2
o program START: 3
o program Standardizare: 4
o program Femei manager: 8 persoane
o program Internaţionalizare: 1.
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INSTRUIRE:
• Analiza celor 3 proceduri lansate spre consultare (schemele de investiţii mici şi
mari şi consultanţă) şi transmiterea de completări / clarificări;
• Participare la şedinţa de lucru din 21 aprilie organizată de Direcţia pentru
Gestionarea Fondurilor Comunitare, la sediul din Poteraşi, pentru clarificarea
unor aspecte privind ghidurile solicitantului pentru schemele de investiţii şi
consultanţă;
• Analiza Ghidurilor finale postate pe site:
 Ghid Consultanţă
 Ghid Investiţii 1
 Ghid Investiţii 2;
• Analiza procedurilor de Programe 2008 primite de la OTIMMC
 Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de
comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă,
 Programul pentru sprijinirea dezvoltării IMM prin fonduri în limita
sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit
 Programul pentru sprijinirea transferului afacerilor
 Programul pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
 Programul pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii
la servicii de instruire şi consultanţă,
 Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul
tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START,
 Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul
femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii;
• Analiza Ghidurilor finale postate pe site:
 Ghid Standardizare
 Ghid Internaţionalizare;
• “Inovarea şi managementul inovării” – training de 2 zile, organizat în cadrul
reţelei Enterprise Europe Network;
• Consultarea zilnică a site-ului Agenţiei pentru informaţii privind lansarea altor
Programe şi acţiuni specifice.
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ACTIVITATEA ADMINISTRATIVA A CENTRULUI:
• organizarea evenimentului „Soluţii pentru dezvoltarea IMM-urilor – Programe
guvernamentale de promovare a exportului” la Centrul de Afaceri FlandraVâlcea, în data de 15 februarie, în colaborare cu BTL Design Bucureşti. Au
participat reprezentanţi ai 63 firme, 22 reprezentanţi ai oficialităţilor şi
organizatorilor, 4 reprezentanţi ai presei
• transmiterea către OTIMMC Craiova a datelor de contact pentru exportatorii
din judeţul Vâlcea;
• 3 aprilie – participare la prezentarea serviciilor de consultanţă oferite de
Halcrow Romania SRL pentru proiecte în cadrul POR şi POS CCE, eveniment
organizat de CCI Vâlcea la Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea;
• organizarea seminarului de informare privind Ghidurile Solicitantului aferente
unor domenii din Axa prioritară 1 a POS Creşterea Competitivităţii
Economice”, la Camera de Comert şi Industrie Vâlcea, în data de 9 aprilie. Au
participat reprezentanţi ai 35 de IMM-uri;
• organizarea conferinţei de presă din 9 aprilie, cu ocazia desfăşurării
seminarului. Au participat reprezentantii a 3 organizaţii din mass-media locală;
• 20 mai – participare la seminarul “Soluţii integrate pentru managementul
companiei, posibilităţi de finanţare a investiţiei”, organizat de Romsoft SA în
colaborare cu CCI Vâlcea, la Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea. S-au susţinut
prezentari ale axelor 1 şi 3 ale POS CCE;
• 27 mai – participare la seminarul de informare privind POR – masura de sprijin
acordat microîntreprinderilor, organizat la sediul CCI Vâlcea în colaborare cu
ADR 4 Sud-Vest Oltenia;
• 28 mai – participare la seminarul de informare privind POS DRU – axa 3
(creşterea adaptabilităţii întreprinderilor), organizat în colaborare cu MMFES OIRSV Oltenia;
• 2 iulie – participare la întalnirea de afaceri cu reprezentanţii Uniunii Federale a
Intreprinderilor Mici şi Mijlocii din Germania, delegaţie condusă de Consulul
onorific al României la Hamburg, întâlnire organizată la sediul CCI Vâlcea;
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• Contactarea unor structuri turistice de cazare din Olaneşti pentru oferte de preţ
(organizarea cursului de la Olăneşti în cadrul Programului pentru femei
manager) şi transmiterea acestora către OTIMMC;
• 2 octombrie – participare la seminarul de informare privind posibilităţile de
finanţare prin programul Leonardo da Vinci, întâlnire organizată de Agenţia
Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei şi Formării
Profesionale Bucureşti, la sediul CCI Vâlcea;
• Sprijinirea OTIMMC în organizarea cursului de la Olaneşti în cadrul
Programului pentru femei manager, desfăşurat în perioada 16-22 octombrie;
• 27 octombrie - participare la seminarul de informare privind POR – Axa 4.1
“Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă
regională şi locală”, organizat în colaborare cu ADR Sud-Vest Oltenia la CCI
Vâlcea;
• 29 octombrie – participare la seminarul “Oportunităţi de finantare şi investiţii în
domeniul energiilor regenerabile în regiunea Sud-Vest Oltenia”, organizat în
colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică, la sediul CCI
Vâlcea;
• 7 noiembrie - participare la festivitatea Topul firmelor vâlcene, organizată de
CCI Vâlcea;
• 13 noiembrie – participare la seminarul de informare “Oportunităţi de finanţare
prin POS CCE – Pregătirea pentru competiţia de piaţă a întreprinderilor” (având
ca tematică ghidurile de finanţare pentru Internaţionalizare şi Standardizare)
organizat de CCI Vâlcea în cadrul Salonului naţional Hervex, desfăşurat la
Călimăneşti;
• 20 noiembrie – participare la atelierul de lucru privind Programul Operaţional
Regional, organizat de ADR Sud-Vest Oltenia în colaborare cu Biblioteca
judeţeană Antim Ivireanu;
Identificare subiecte şi tehnoredactare materiale pentru ziarul Camerei
(activitate permanentă).
Întocmit,
Genoveva Chirca
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Raport de activitate Cătălin Vochiţă
În conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioară al OTIMMC Craiova
şi Fişa Postului, vă întocmesc raportul de activitate anual al CTICI Olt.















EVENIMENTE
28 februarie 2008 – Soluţii pentru dezvoltarea IMM-urilor-Olt 2008 ,
seminar organizat de BTL Design, MIMMCTPL, OTIMMC Craiova si
CCIA Olt;
13 martie 2008 – prima etapă a proiectului Strategia de Dezvoltare
Durabilă pentru perioada 2008-2015, iniţiat de Primăria Slatina şi Gea
Strategy & Consulting SA;
14 martie 2008 – Oportunităţi de dezvoltare a afacerilor mici şi mijlocii,
organizat de Templus Advertising şi MIMMCTPL;
11 aprilie 2008 – organizare conferinţă de presă cu ocazia lansării celor 3
ghiduri ale Programului Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii
Economice, Axa prioritară 1;
11 aprilie 2008 – seminar interactiv organizat de OTIMMC Craiova şi
CTICI Olt în cadrul căruia au fost prezentate cele 3 ghiduri ale Programului
Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară
1;
18 aprilie 2008 – lansarea Patronatului Tinerilor Întreprinzători din Regiunea
Sud-Vest Oltenia, eveniment in cadrul căruia D-na Cristina Căpraru,
consilier OTIMMC Craiova, a prezentat Programul Operaţional Sectorial –
Creşterea Competitivitaţii Economice, Axa prioritară 1;
29 mai 2008 – a doua etapă şi concluziile proiectului Strategia de
Dezvoltare Durabilă pentru perioada 2008-2015, iniţiat de Primăria
Slatina şi Gea Strategy & Consulting SA.
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INFORMARE










Informare prin e-mail sau întâlniri directe a unor agenţi economici, în
legătură cu Programele Naţionale cu finanţare de la bugetul de stat
Informare prin e-mail sau întâlniri directe a unor agenţi economici, în
legătură cu Programul Operaţional Sectorial – Creşterea
Competitivităţii Economice, Axa prioritară 1;
Întâlnire cu membrii biroului Euro Info din cadrul Primăriei Slatina,
pentru a-i informa în legătură cu Programul Operaţional Sectorial –
Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară 1 si a Ghidului
surselor de finanţare pentru IMM;
Informare prin e-mail si directă a Patronatului IMM din judeţul Olt
asupra Programul Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii
Economice, Axa prioritară 1 si a Ghidului surselor de finanţare
pentru IMM;
Informare prin e-mail şi întâlniri directe a unor agenţi economici
asupra Ghidului surselor de finanţare pentru IMM;

INSTRUIRE




Instruire din partea OTIMMC Craiova cu privire la Programul
Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivitaţii Economice, Axa
prioritară 1;
Instruire din partea OTIMMC Craiova cu privire la Programele
Naţionale cu finanţare de la bugetul de stat.

CONSILIERE
 SC ALMATEX SRL
 SC POP INDUSTRY SRL
 SC CELULOBLOC SA
 SC CHIP SRL
 SC CAFMIN SRL
 SC RASUB SRL
 SC RAMURI IMPEX SRL
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SC DARK SRL
SC CAROCAZ SRL
SC AGREGAT CONSTRUCT SRL
SC ACA SRL
SC ROCO SRL
SC TELE STIL SRL
SC NAUTIC EXIM SRL
SC BEBE TRANS SRL
SC NOVA TURIST SRL
SC MARSILVA SRL
SC BOGDAN BONIPLAST SRL
SC LAVORO SRL
SC FLORES SRL
SC DORELA DUMITRESCU SRL
SC MARMURART SRL
SC GEORGE IMPEX SRL
SC GEOPACĂ SRL
SC SINAS SRL
SC QUEEN IMPEX SRL
SC PRODAL P 2003 SRL
SC SARU TRANS SRL
SC ADELA SRL
SC RIO TRANS SRL
SC COMREM SA
SC CONSLOGIS SRL
SC OLTPIES SRL
SC GURAITEX SRL
SC PRIMACONS SA
SC CONDOR PĂDURARU SA
SC MARLENE SRL
SC ROMTIMEX SRL
SC ROMCARDO SRL
SC MI-DO COM SRL
SC CAZ TRANSPORT SRL
SC INDUSTRIAL MONTAJ GRUP SA
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SC CONSLOGIS SRL
SC METRONOM SRL
SC VLAD CONSTRUCT SRL
SC ATENA SRL
SC GAZETA OLTULUI 2008 SRL
SC SCAD SA
SC ALTERNATIV SRL
SC FOX COMPUTERS SRL
SC DECORA STIL SRL
SC EL PREDA SRL
SC EST SRL

Intocmit
Cătălin Vochită

Raport de activitate Adrian Tudorescu
În conformitate cu Regulamentul de Ordine interioară al OTIMMC Craiova
şi Fişa Postului, vă întocmesc raportul de activitate al CTICI Mehedinţi în anul
2008.
INFORMARE:
• Am făcut informări în legatură cu programele de finanţare ale ANIMMC
către agenţii economici, folosind diverse mijloace (telefon, mail, întâlniri
directe);
• M-am deplasat la sediul firmelor SC Bamati SRL, SC Roclip SRL, SC
Aurora SA, SC Meridian C.C. SRL, SC Piramid ’92 SRL, SC Metexcom
SA, SC Milleniun SRL, SC Vitalis Alex SRL, SC Budu Commixt SRL, SC
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Maryleen SRL, SC Civ Group SRL, SC X Impex SRL, SC Nantes SRL, SC
Danart SRL, SC DL Goe Prodserv SRL, SC Diplomat SRL, SC Invest Group
SRL, SC Trans Fag Forest SRL, SC Intim SRL, SC Ely SRL, SC Porexim
SRL, SC Toledo Exim SRL, SC No Name SRL, SC Decebal Trade S.A. S.C.
Tomis Agrovet SRL, SC Avicenna SRL, unde am facut informări în legatură
cu fondurile structurale, precum şi despre procedurile de accesare a acestora;
• În data de 14 martie 2008 a avut loc la Turnu Severin un simpozion
organizat de MIMMCTPL - OTIMMC Craiova si Camera de Comert si
Industrie Mehedinţi, cu tema “Soluţii pentru dezvoltarea IMM-urilor”. Au
fost prezenţi parteneri din domeniul financiar si al serviciilor dedicate
afacerilor şi nu în ultimul rând, Domnul Ministru Ovidiu Silaghi. S-au
discutat, în cadrul acestui seminar despre sursele de finanţare pentru IMMuri, soluţii de recuperare a datoriilor comerciale, soluţii de comunicaţii şi
promovare, consultanţă specializată în domeniul fondurilor europene, cât şi
programe guvernamentale de sprijinire a IMM-urilor. Din partea OTIMMC
Craiova a participat dl Director Radu Mirea, precum si dl. consilier
Claudiu Mirea, asigurând materiale informative pentru prezentarea
fondurilor europene şi importanţa accesării lor;
• Centrul Teritorial de Informare, Asistenţă şi Instruire Mehedinţi în
colaborare cu OTIMMC Craiova a organizat, în data de 11 aprilie 2008, un
seminar de informare a agentilor economici din judetul Mehedinti, referitor
la oportunităţile de finanţare atât din fondurile europene, cât şi din cele
finanţate de la bugetul de stat. S-au înregistrat toate întrebările puse de
participanţi şi s-au purtat discuţii pe teme de mare interes pentru oamenii
de afaceri prezenţi la aceste seminarii. S-au identificat pentru fiecare agent
economic soluţii de finanţare în conformitate cu obiectul de activitate şi cu
viziunea de dezvoltare durabilă a afacerii sale. În cadrul aceluiaşi
eveniment am organizat şi o întâlnire cu reprezentanţi ai presei locale,
aceştia primind la rândul lor materiale informative ce au reprezentat bazele
unor articole de informare generala a mediului de afaceri din judeţ;
• Am completat partea logistica a Centrului prin materialele ce mi- au fost
oferite de OTIMMC Craiova, acestea ajutandu-mă pentru o mai bună
promovare a activităţii CTICI Mehedinţi;
• Am completat baza de date a firmelor din judeţul Mehedinţi;
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• Am făcut studiu individual pe ghidurile de finanţare pentru Programul
Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice Axa Prioritara 1;
CONSILIERE
Aceasta a fost facută în special pe teren, la sediul firmelor sau în cadrul
întâlnirilor avute cu diferite ocazii cu agenţii economici.
ACTIUNI VIITOARE
Diseminarea informaţiilor primite de la OTIMMC Craiova în rândul
comunităţii locale de afaceri privitoare la Programele de finanţare ale
MIMMCTPL;
Iniţierea unei campanii de informare şi publicitate în media locală, cu privire
la oportunităţile de finanţare pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea
Competitivităţii Economice Axa Prioritară 1;
Noi întâlniri cu agenţi economici din Tr Severin cu scopul de a promova
oportunităţile de finanţare ale programelor, precum şi distribuirea materialelor
informative avute la dispoziţie.
Intocmit,
Tudorescu Constantin Adrian

Raport de activitate Florin Mogoe
In conformitate cu Regulamentul de Ordine interioara al OTIMMC Craiova
si Fisa Postului, va întocmesc raportul de activitate al CTICI Gorj pe anul 2008.
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INFORMARE:
1. Ianuarie - Februarie
• Contactare primarii municipii/oraşe in vederea organizării de întâlniri cu
agenţii economici din zona;
• Am făcut
informări in legătura cu programele de finanţare ale
MIMMCTPL către un număr de aproximativ 20 agenţi economici, folosind
diverse mijloace (telefon, mal, întâlniri directe).
• M-am deplasat la sediul firmei BOS STAR SRL, din Tg Jiu, unde am
prezentat oportunităţile de finanţare pe fonduri structurale

•
•

•
•

•

•

•

administratorului societarii Dl Bosneanu Ion, acesta dorind demararea unei
afaceri cu profil turistic prin înfiinţarea unei pensiuni.
Am continuat colaborarea cu personalul ADR- SV Oltenia, filiala Gorj,
făcând schimb de informaţii pe teme de interes comun.
M-am deplasat la sediul firmei Tacory SRL, unde am făcut informări in
legătura cu Fondurile structurale, precum si despre procedurile de accesare
a acestora.
Am completat baza de date a firmelor din judeţul Gorj
Am avut întâlniri cu domnul Sabin Popescu, vicepreşedinte al UGIR 1903
filiala Gorj, punând bazele unei colaborări ce include oferirea unui birou in
cadrul acestei instituţii, pentru desfăşurarea in condiţii optime a activităţii
CTICI Gorj.
La aceste discuţii au participat reprezentanţi ai OTIMMC Craiova,
incluzând si pe dl. Director Radu Mirea, care a stabilit împreuna cu dl.
Vicepreşedinte UGIR 1903 filiala Gorj coordonatele principale ale
viitoarei colaborări intre cele doua instituţii
M-am deplasat la sediul OTIMMC Craiova unde am avut întâlniri cu
colegii, discutând cu acest prilej probleme organizatorice identificate,
oportunitatea de imbunatatire a activităţii profesionale, stabilind totodată
noi metode de colaborare printr-o permanenta comunicare.
Am completat partea logistica a Centrului prin materialele ce mi-au fost
oferite de OTIMMC Craiova, acestea ajutându-mă pentru o mai buna
promovare a activităţii CTICI Gorj
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• Am făcut studiu individual pe Ghidurile de Finanţare (proiect) pentru
Programul operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice Axa
Prioritara 1
• M-am deplasat la sediul ziarului „Ziarul Gorjului”, unde am reluat
colaborarea cu aceasta publicaţie, oferindu-le totodată si consultanta in
vederea accesării de fonduri din Programele naţionale ale MIMMCTPL
2. Martie
informări in legătura cu programele de finanţare ale
• Am făcut
MIMMCTPL către un număr de aproximativ 30 agenţi economici, folosind
diverse mijloace (telefon, mal, întâlniri directe).
• M-am deplasat la sediul firmei SC Interaxa SRL, unde am făcut informări
in legătura cu Fondurile structurale, precum si despre procedurile de
accesare a acestora.
• In data de 13 martie 2008 a avut loc la Tg Jiu un simpozion organizat de
BTL Design in colaborare cu OTIMMC Craiova si Camera de Comerţ si
Industrie Gorj, cu tema Soluţii pentru dezvoltarea IMM-urilor – Gorj
2008. Programe guvernamentale de promovare a exporturilor. Din partea
OTIMMC Craiova a participat dl Director Radu Mirea, precum si dl.
consilier Claudiu Mirea. Ca si co - organizatori am asigurat o buna
desfăşurare a acestui eveniment, oferind participanţilor materiale
informative referitoare la sursele si oportunităţile de finanţare aflate la
indemana IMM.
• Tot in cadrul acestui simpozion am avut o prezentare video a Programelor
finanţate de bugetul de stat, aceasta stârnind un interes important in rândul
participanţilor.
• Am completat baza de date a firmelor din judeţul Gorj
• Am avut întâlniri cu domnul Sabin Popescu, vicepreşedinte al UGIR 1903
filiala Gorj, acestea finalizându-se cu prelungirea Protocolului de
colaborare intre instituţiile pe care le reprezentam , CTICI Gorj urmând sasi continue activitatea in spaţiul pus la dispoziţie de filiala UGIR 1903
Gorj
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• Am completat partea logistica a Centrului prin materialele ce mi-au fost
oferite de OTIMMC Craiova, acestea ajutându-mă pentru o mai buna
promovare a activităţii CTICI Gorj
• Am făcut studiu individual pe Ghidurile de Finanţare (proiect) pentru
Programul operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice Axa
Prioritara 1
3. Aprilie
informări in legătura cu programele de finanţare ale
• Am făcut
MIMMCTPL către un număr de aproximativ 25 agenţi economici, folosind
diverse mijloace (telefon, mal, întâlniri directe).
• Am organizat in colaborare cu OTIMMC Craiova seminare de informare a
agenţilor economici din judeţul Gorj. In data de 10 aprilie

•

•

•
•

2008 la aceste seminare au participat un număr de aproximativ 30 agenţi
economici, aceştia primind materiale informative (mape de prezentare,
pliante CD - uri) referitoare la oportunităţile de finanţare atât din fondurile
europene cat si din cele finanţate de la bugetul de stat.
S-au înregistrat toate întrebările puse de participanţi si s-au purtat discuţii
pe teme de mare interes pentru oamenii de afaceri prezenţi la aceste
seminarii. S-au identificat pentru fiecare agent economic soluţii de
finanţare in conformitate cu obiectul de activitate si cu viziunea de
dezvoltare durabila a afacerii sale.
In cadrul aceluiaşi eveniment am organizat si o întâlnire cu reprezentanţi ai
presei locale, aceştia primind la rândul lor materiale informative ce au
reprezentat bazele unor articole de informare generala a mediului de
afaceri din judeţ.
Am completat baza de date a firmelor din judeţul Gorj
Am participat împreuna cu colegii de la OTIMMC Craiova la o şedinţa de
lucru ce a avut loc la Bucureşti , la sediul MIMMCTPL, aceasta întâlnire
având ca scop principal lămurirea si găsirea unor răspunsuri la problemele
apărute in cadrul Ghidurilor de Finanţare ale Fondurilor structurale din
cadrul POS CCE.
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• Aici am purtat discuţii atât cu reprezentanţii MIMMCTPL, cat si cu colegii
din celelalte judeţe din tara, identificând probleme comune, dar si soluţii de
rezolvare a acestora, cu scopul de a veni in sprijinul mediului de afaceri
local.
• Am completat partea logistica a Centrului prin materialele ce mi-au fost
oferite de OTIMMC Craiova, acestea ajutându-mă pentru o mai buna
promovare a activităţii CTICI Gorj.
• Am făcut studiu individual pe Procedurile Programelor Naţionale elaborate
de Oficiile Teritoriale aflate in stadiu de proiect.
4. Mai
informări in legătura cu programele de finanţare ale
• Am făcut
MIMMCTPL către un număr de aproximativ 30 agenţi economici, folosind
diverse mijloace (telefon, mal, întâlniri directe).
• Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj, în colaborare cu Oficiul Judeţean de
Plãti pentru Dezvoltare Ruralã si Pescuit Gorj, a derulat o sesiune de
promovare a investiţiilor în mediul urban ce pot fi finanţate atât din
fondurile post-aderare de care beneficiazã România ca stat membru al
Uniunii Europene, cât si din programele finanţate de la bugetul naţional.
• Sesiunea de promovare a constat în organizarea de întâlniri în localitãtile
urbane din judeţul Gorj pe urmãtoarele teme:
- investiţii finanţate prin Mãsura 121- ,,Modernizarea exploataţiilor agricole”
si Mãsura 123 – ,,Creşterea valorii adãugate a produselor agricole si
silvice” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Ruralã;
- condiţii de accesare a fondurilor alocate prin Axa prioritarã 1 ,,Un sistem
inovativ si ecoeficient de producţie” din cadrul Programului Operaţional
Sectorial ,,Creşterea Competitivitãtii Economice”;
- programe de finanţare din bugetul naţional.
• Întâlnirile au avut ca grupuri tintã: societãti comerciale, asociaţii familiale
si persoane fizice autorizate
• In acest sens in data de 24.04.2008 am primit o propunere din partea
Prefecturii Gorj de a participa la aceasta sesiune de informare in calitate de
co – organizator.
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Astfel conform calendarului de desfăşurare am avut prezentări in diferite
oraşe din Judeţul Gorj, reuşind sa am contacte cu un număr de peste 100 de
participanţi după cum urmează :
o 6 mai, orele 11.00 - Turceni
o 6 mai, orele 14.00 - Rovinari
o 7 mai, orele 11.00 - Târgu-Cãrbunesti
o 7 mai, orele 14.00 - Târgu-Jiu
o 8 mai, orele 11.00 - Motru
• Am completat baza de date a firmelor din judeţul Gorj
• Am făcut studiu individual pe Procedurile Programelor Naţionale
elaborate de Oficiile Teritoriale aflate in stadiu de proiect
5. Iunie - Iulie
• Am făcut informări in legătura cu programele de finanţare ale
MIMMCTPL către un număr de aproximativ 40 agenţi economici,
folosind diverse mijloace (telefon, mal, întâlniri directe).
• In aceasta perioada activitatea mea principala a fost informarea asupra
modului de accesare si promovarea mijloacelor de finanţare aflate la
dispoziţia IMM in cadrul Programelor naţionale si a Fondurilor
Structurale, acestea lansându-se in intervalul de timp mai sus amintit.
• Astfel in cadrul programelor naţionale am avut potenţiali beneficiari ai
acestor fonduri ce au fost informaţi cu privirea la modalităţile de înscriere
si la felul de derulare a unui astfel de program pe timpul întâlnirilor
directe avute cu ei. Astfel au primit consiliere directa SC Siralmi Srl, Sc
Luzan srl, Sc Darcom srl, Sc Enteh srl, Sc Filoserb srl, Sc Tacory srl, Sc
Bazgan Srl
• La solicitarea a numeroşi agenţi economici am întocmit o baza de date a
firmelor de consultanta din judeţul Gorj, specializate in accesarea
fondurilor europene, venind astfel in sprijinul celor ce doreau sa aplice in
cadrul Programelor de finanţare din POS CCE
• In cadrul Programului naţional multianual “START - bani pentru
afacerile de la zero ale tinerilor” am reuşit o promovare eficienta a
posibilităţilor oferite de acest program, informaţiile apărând atât in presa
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•

•
•

•

•

•

•

locala (Ziarul Gorjului, Impact in Gorj, Lupta in Gorj), cat si in
conferinţa de presa a Instituţiei Prefectului Gorj din 10.07.2008.
Ca urmare a acestor acţiuni si a întâlnirilor avute cu persoanele interesate
de accesarea acestui program am reuşit înscrierea in cadrul programului a
unui număr de 7 potenţiali beneficiari.
Am completat baza de date a firmelor din judeţul Gorj.
In data de 11.07.2008 am primit din partea firmei Sc Marsat Sa o
solicitare de informaţii cu privire la participarea in asociere la licitaţii
publice din postura unui IMM. Cu ajutorul colegilor de la OTIMMC
Craiova am reuşit sa găsesc răspunsul si soluţia la aceasta solicitare.
Tot in aceasta perioada , in Târgu Jiu s-au pus bazele filialei locale a
organizaţiei internaţionale “Clubul oamenilor de afaceri”, in cadrul unui
seminar organizat in cadrul Prefecturii Gorj, cu sprijinul Consiliului
Judeţean Gorj, a instituţiei Prefectului si a Primăriei Târgu Jiu. La acest
eveniment am participat in calitate de invitat, fiind prezentat in plenul
şedinţei ca reprezentant al MIMMCTPL, reuşind astfel sa promovez
imaginea si activitatea CTICI Gorj, precum si a instituţiei pe care o
reprezint.
Am reuşit deasemenea in timpul discuţiilor libere sa realizez contacte cu
reprezentanţi ai mediului de afaceri, personalitati politice si reprezentanţi
ai instituţiilor publice locale.
Am încheiat un protocol de colaborare cu proaspătul numit preşedinte al
acestei filiale Gorj dl. Carstea, urmând ca acesta sa se materializeze in
acţiuni comune, in sprijinirea reciproca pentru o mai buna comunicare si
ajutorare a mediului de afaceri local
informare prin e-mail (~50 agenţi economici) privind rolul FNGCIMM
pentru facilitarea accesului IMM la finanţare, sectorul IMM constituind o
prioritate a politicii economice si sociale a Guvernului României, Fondul
Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM fiind un instrument al
Guvernului pentru implementarea politicilor sale de sprijinire a
dezvoltării acestui sector;
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6. August - Septembrie
• Am participat la o sesiune de informare desfăşura in cadrul campaniei
destinate programelor operaţionale aferente obiectivului de cooperare
teritoriala europeana, organizator Biroul de Integrare Europeana al MIE si
Instituţia Prefectului Judeţului Gorj.
Obiectivele campaniei de informare:
• informarea potenţialilor beneficiari in ceea ce priveşte conţinutul
Programelor Operaţionale, cu accent pe specificitatea acestora, contribuţia
FEDR si co-finanţarea naţionala;
• informarea corecta si transparenta asupra regulilor si procedurilor specifice
fiecărui PO, astfel incat aplicarea corecta a acestora sa conducă la
implementarea judicioasa (eficienta si eficace) a proiectelor;
• încurajarea dialogului intre potenţiali beneficiari si stimularea identificării
de parteneriate intre aceştia;
• implicarea acestora si a altor factori interesaţi in exerciţiul de programare
si stimularea generării unor portofolii de proiecte mature si viabile;
• conştientizarea publicului larg din regiunile ţinta asupra rolului Uniunii
Europene, precum si asupra oportunităţilor oferite de PO si modul in care
proiectele ce vor fi finanţate si implementate vor răspunde unor nevoi
specifice locale.
In rândul participanţilor la aceasta campanie de informare au fost: autoritati
locale (consilii locale, consilii judeţene, prefecturi, servicii deconcentrate),
ADR, reprezentanţi ai mediului de afaceri (camere de comerţ si industrie,
asociaţii patronale, IMM-uri, ONG etc.
• Am făcut informări in legătura cu programele de finanţare ale
MIMMCTPL către un număr de aproximativ 20 agenţi economici, folosind
diverse mijloace (telefon, mal, întâlniri directe).
• Am întocmit o situaţie cu numărul firmelor din judeţul Gorj ce au obţinut
finanţare din fondurile MIMMCTPL, precum si cu nivelul sumelor
investite;
• M-am deplasat la sediul ADR- SV Oltenia, filiala Gorj, din cadrul
Prefecturii Gorj, unde am fost solicitat pentru a oferi informaţii cu privire
la obţinerea de finanţare din fonduri structurale de către o firma interesata.
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• Am continuat colaborarea cu personalul ADR- SV Oltenia, filiala Gorj,
făcând schimb de informaţii pe teme de interes comun.
• M-am deplasat la sediul firmei LUZAN Srl, unde am făcut informări in
legătura cu Programul de Investiţii, precum si despre procedura de
accesare a acestui program.
• Am completat baza de date a firmelor din judeţul Gorj
• Am purtat discuţii cu domnul Matei Nadrag, om de afaceri local, acesta
dorind sa acceseze fonduri europene prin Programele de finanţare existente
“Investiţii Mici”
• Informările si discuţiile au fost făcute telefonic, prin email sau prin întâlniri
directe.
7. Octombie
• Am făcut
informări in legătura cu programele de finanţare ale
MIMMCTPL către un număr de aproximativ 20 agenţi economici, folosind
diverse mijloace (telefon, mal, întâlniri directe).
• Am întocmit o situaţie cu numărul firmelor din judeţul Gorj ce au accesat
programele de finanţare atât din fonduri europene cat si din fondurile
naţionale ale MIMMCTPL, identificând nevoia unei mai bune activitati a
CTICI Gorj, direcţionata spre informarea mediului de afaceri local, cu
scopul de a atrage mai multe fonduri si finanţări către sectorul IMM Gorj;
• Am realizat prezentări si informări la sediile firmelor EXPONENŢIAL
SRL, SIRALMI SRL, REXCOMAR SRL, principalul subiect de discuţie
fiind oportunitatea obţinerii de finanţări in cadrul Programelor de Investiţii
• Am participat la şedinţa lunara a Biroului Integrare Europeana din cadrul
Prefecturii Gorj, unde alături de doamna Lorena Valceanu Datevski am
identificat mijloace de colaborare ce au ca scop o mai buna informare a
mediului de afaceri local, punând la punct o serie de acţiuni viitoare ce vor
fi întreprinse in colaborare pe raza judeţului Gorj.
• Am completat baza de date a firmelor din judeţul Gorj
• Informările si discuţiile au fost făcute telefonic, prin email sau prin
întâlniri directe.
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INSTRUIRE:
• Programul pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin
fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit;
• Programul naţional multianual pe perioada 2006—2009 de sprijinire a
întreprinderilor mici şi mijlocii în dezvoltarea exportului;
• Programul naţional multianual pe perioada 2006—2009 pentru susţinerea
meşteşugurilor şi artizanatului;
• Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a
produselor şi serviciilor de piaţă;
• Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii —
TIMM 2006;
• Programul privind creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
prin implementarea şi certificarea sistemelor calităţii;
• Programul naţional multianual pe perioada 2002—2006 de susţinere a
investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi
microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare
a întreprinderilor mici şi mijlocii;
• Programul START pentru dezvoltarea abilitaţilor antreprenoriale in rândul
tinerilor si facilitarea accesului acestora la finanţare;
• Programul pentru organizarea Târgului Naţional Cooperatist - TINCOOP
2006;
ACTIVITATEA ADMINISTRATIVA A CENTRULUI:
• Amenajarea biroului unde si va desfăşura activitatea CTICI Gorj;
• realizarea si instalarea însemnelor de acces spre spaţiul destinat
biroului
• constituire baza de date cu firmele din judeţul Gorj si înscriere
permanenta a firmelor in baza de date a CTICI ;
• studiu individual asupra procedurilor de implementare a programelor
ANIMMC;
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• studiu individual asupra O.G. pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii
• realizare index adrese utile in judeţul Gorj solicitat de către
OTIMMC Craiova;
• consultare zilnica a site-ului ANIMMC si a altor site-uri unde sunt
prezentate diferite informaţii care vin in sprijinul mediului de afaceri;
• studiu individual asupra posibilităţilor de finanţare din fonduri UE
(Fonduri Structurale);
Întocmit,
Mogoe Florin
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