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NOUTĂŢI LEGISLATIVE PENTRU IMM  
21 septembrie 2017 - 19 octombrie 2017 

 
I. ORDINE 
 

Monitorul Oficial nr. 760 din 25 septembrie 2017 

ORDIN nr. 2435 din 15 septembrie 2017 pentru aprobarea modelului extrasului 
situaţiilor financiare anuale care se publică de întreprinderile 
sociale/întreprinderile sociale de inserţie în Registrul unic de evidenţă a 

întreprinderilor sociale 

EMITENT: ministrul muncii şi justiţiei sociale şi ministrul finanţelor publice 

Grup ţintă: întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie 

Prevederi principale: 
- Se aprobă modelul extrasului situaţiilor financiare anuale care se publică de întreprinderile 
sociale/întreprinderile sociale de inserţie în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor 

sociale. 

Monitorul Oficial nr. 795 din data de 6 octombrie 2017 

ORDIN nr. 4798 din 31 august 2017 privind aprobarea Contractului de pregătire 
practică a elevilor din învăţământul dual 

EMITENT: ministrul educaţiei 

Grup ţintă: operatorii economici parteneri de practică din învăţământul dual 

Prevederi principale: 
- Fiecare operator economic partener de practică din învăţământul dual, împreună cu 

unitatea de învăţământ, încheie contractele individuale de pregătire practică cu elevii din 
învăţământul dual, care includ toate activităţile de practică de care răspunde prin contractul 

de parteneriat - stagiile de pregătire practică din planul-cadru de învăţământ, precum şi 
componenta de pregătire practică săptămânală (instruire practică şi laborator tehnologic) din 
modulele de specialitate pentru calificarea profesională vizată, care au fost convenite prin 

contractul de parteneriat a se desfăşura la acel operator economic sau în alte locaţii stabilite 
de acesta pe baza unor convenţii/contracte scrise, pe care le încheie în acest scop cu alţi 

operatori economici sau furnizori de formare. 
- Contractul de pregătire practică, încheiat individual pentru fiecare elev poate fi completat 
şi cu alte clauze specifice, cu condiţia să nu contravină modelului din anexa nr. 1 la Ordin şi 

reglementărilor legale 
- Începând cu anul şcolar 2017-2018, efectuarea stagiului de pregătire practică a elevilor din 

învăţământul dual se va desfăşura în baza contractului de pregătire practică în învăţământul 
dual şi a anexelor acestuia, încheiat între unitatea de învăţământ, operatorul economic 

partener de practică şi elevul sau părintele/tutorele/susţinătorul legal instituit al acestuia. 

Monitorul Oficial nr. 796 din data de 9 octombrie 2017 

ORDIN nr. 5976 din 18 septembrie 2017 privind modificarea schemei de ajutor de 
minimis "Diaspora Start Up", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-
2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 

"Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona 
urbană", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.044/2016 

EMITENT: ministrul delegat pentru fonduri europene 

Grup ţintă:  beneficiarii programului  "Diaspora Start Up" 

Prevederi principale: 

- Se introduce definitia administratorului schemelor de antreprenoriat: 

„administrator al schemei de minimis/administrator al schemelor de antreprenoriat - 

https://idrept.ro/00181081.htm
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persoană juridică delegată de către furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de 
minimis în numele furnizorului”; 

-Se menţionează expres că schema nu se aplică în regiuea Bucureşti-Ilfov: 

„Obiectivul prezentei scheme îl constituie acordarea de sprijin financiar nerambursabil 

pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi în cele 7 regiuni mai puţin dezvoltate ale 
României, cu excepţia regiunii Bucureşti-Ilfov.” 

- Se eliminp termenul limită de 31.12.2018 pentru semnarea contrcatelor: 

„Semnarea contractelor de subvenţie trebuie să se realizeze în cel mult 18 luni de la data de 
începere a proiectului” 

Avantaje:  

- Creşte bugetul schemei de la 15 milioane euro la 45 milioane euro. 
“Valoarea totală alocată pentru ajutorul de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei 

scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 45.000.000 euro, echivalent în 
lei, din care 38,25 milioane euro contribuţia UE din Fondul Social European şi 6,75 milioane 
euro contribuţia naţională. 

Alocarea estimativă a bugetului pe ani şi pe surse de finanţare este următoarea: 

An 

Total fonduri 

Total 

Total fonduri publice 

Contribuţie proprie 
Contribuţie naţională 

Contribuţie 
comunitară 

Procent Valoare Procent Valoare Procent Valoare 

2018 40.500.000 15% 6.075.000 85% 34.425.000 0% 0 

2019 4.500.000 15% 675.000 85% 3.825.000 0% 0 

-Creşte numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul schemei de la 375 la 

1.150 de întreprinderi. 

Monitorul Oficial nr. 806 din data de 12 octombrie 2017 

ORDIN nr. 1259 din 29 septembrie 2017 privind aprobarea Procedurii de 
implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional 

multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului 

EMITENT: ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat 

Grup ţintă: meşteşugarii 

Prevederi principale: 
- Programul urmăreşte, prin organizarea unui târg naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 
2017, susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produselor proprii şi conservarea şi 

stimularea promovării mai largi a tradiţiilor autohtone. 
- Perioada de desfăşurare a târgului, precum şi locaţia vor fi afişate pe site-ul instituţiei 

www.aippimm.ro, cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea evenimentului 
- Bugetul total estimativ alocat schemei de minimis pentru perioada de implementare a 
acesteia este de 3.560.000 lei. 

-Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea bugetului 
de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările şi completările ulterioare, este de 890.000 

lei. 
-Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anii 2018, 2019 şi 2020 este de 890.000 
lei/anual. 

-Prin implementarea Programului în perioada 2017-2020 se estimează acordarea de 
ajutor de minimis unui număr de maximum 450 de beneficiari, din care 150 de beneficiari în 

anul 2017. 

https://idrept.ro/00188935.htm
https://idrept.ro/00188935.htm
https://idrept.ro/00188935.htm
https://idrept.ro/00183950.htm
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- Se asigură participarea gratuită la târg pentru aplicanţii selectaţi în urma înscrierii în 
Program 

- Înscrierea în Program şi solicitarea acordului de principiu pentru participarea la Târgul 
naţional pentru meşteşuguri şi artizanat 2017 se face completând formularul de înscriere în 

Program accesând site-ul: www.aippimm.ro. Data de la care este activă completarea 
formularului de înscriere se comunică pe site-ul: www.aippimm.ro cu cel puţin (cinci) 5 zile 
înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis. 

Avantaje:  
- Se acordă finanţare pentru transportul produselor, în cazul în care acestea necesită un 

transport separat şi nu pot fi transportate în acelaşi mijloc de transport cu beneficiarul. 
Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depăşi 2.000 lei 

pentru târg. În cazul în care suma totală cheltuită depăşeşte 2.000 lei, diferenţa va fi 
suportată de către beneficiar.  
-În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autoturismul personal va primi contravaloarea 

a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi. Cheltuielile privind transportul vor fi decontate în 
baza documentelor justificative pe care beneficiarul trebuie să le depună în maximum 10 zile 

lucrătoare de la închiderea târgului, personal sau prin curier, la AIMMAIPE de care aparţine. 
În cadrul prezentului program, TVA este cheltuială neeligibilă. 
-Vor fi asigurate cheltuielile aferente cazării pentru beneficiar, în cuantum de maximum 

1.600 lei/beneficiar pentru patru nopţi de cazare, dar nu mai mult de 200 
lei/noapte/persoană 

 

- Observaţii:  

În cadrul târgului naţional beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii 
(meşteşugăreşti şi/sau de artizanat) şi vor putea desfăşura activităţi economice în condiţiile 
legislaţiei în vigoare. De asemenea, beneficiarii prezenţi la târg vor putea organiza la standul 

propriu pentru vizitatorii interesaţi sesiuni de ateliere de lucru. În cadrul atelierelor de lucru 
artizanii şi meşteşugarii vor explica şi demonstra practic cum se pregătesc şi se obţin 

produsele lor: covoare ţesute manual, covoare înnodate, confecţionarea iilor, tapiserii, 
ştergare; împletituri - sfoară, nuiele, fibre vegetale; ateliere de olărit, ţesut, broderie, 
dantelărie, ceramică tradiţională şi decorativă, iconografie, confecţionarea de păpuşi 

folclorice, încondeierea ouălor, confecţionarea măştilor, prepararea culorilor vegetale şi 
vopsirea materialelor tradiţional, confecţionarea articolelor din piele, din fier, articolelor din 

sticlă, articolelor din lemn; atelier de restaurare; atelier de prelucrarea lemnului şi mic 
mobilier artizanal, creaţie bijuterii etc. Atelierele de lucru menţionate şi altele din acest 

domeniu trebuie să respecte tradiţia populară atât în ceea ce priveşte modul de prelucrare a 
materialelor folosite, cât şi în produsul final. 

Monitorul Oficial nr. 808 din data de 12 octombrie 2017 

ORDIN nr. 1295 din 10 octombrie 2017 privind modificarea Schemei de ajutor de 
minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi 

mijlocii "Start-up Nation - Romania", aprobată prin Ordinul ministrului pentru 
mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 692/2017 

EMITENT: ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat 

Grup ţintă: beneficiarii programului "Start-up Nation - Romania" 

Prevederi principale:  
-Termenul-limită de semnare a acordurilor de finanţare este 15 noiembrie a anului în care 

au fost acceptate de principiu la finanţare.. 

Observaţii:  

- Termenul limită de semnare a acordurilor de finanțare în cadrul Start Up Nation a fost 
prelungit până la data de 15 noiembrie, deşi a mai fost amânat odată la 15 octombrie, 

potrivit Ordinului ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 

https://idrept.ro/00186249.htm
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1199/18.09.2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 759/22.09.2017, din cauza incapacităţii 
ministerului de a verifica cererile depuse. 

 

 

 
II.HOTĂRÂRI DE GUVERN 

 

Monitorul Oficial nr. 810 din data de 13 octombrie 2017 

HOTĂRÂRE nr. 740 din 5 octombrie 2017 privind acordarea de ajutor financiar 
organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din 

sectorul fructelor şi legumelor 

EMITENT: Guvernul României 

Grup ţintă: producătorii agricoli 

Prevederi principale: 

 - Hotărâre creează cadrul legal pentru acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de 
producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi 
legumelor, care se asigură din Fondul European de Garantare Agricolă – FEGA 

- Pentru a beneficia de ajutor financiar, organizaţiile de producători recunoscute şi alte 
forme asociative pentru comercializare trebuie să depună şi să aibă aprobat un program 

operaţional Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. 
- Programele operaţionale au o durată minimă de 3 ani şi maximă de 5 ani. 

- Ajutorul financiar din partea Uniunii Europene este egal cu valoarea contribuţiilor financiare 
ale membrilor organizaţiei de producători şi/sau ale organizaţiei de producători înseşi sau ale 
formelor asociative pentru comercializare prin intermediul membrilor acestora, după caz, 

plătite efectiv, dar limitat la 50% din valoarea reală a cheltuielilor suportate, conform 
programului operaţional aprobat. 

-Ajutorul financiar din partea Uniunii Europene este limitat la 4,1% din valoarea producţiei 
comercializate, a fiecărei organizaţii de producători sau forme asociative pentru 
comercializare, după caz. 

 

Observaţii:  

- Organizaţiile de producători care au un program operaţional aprobat înainte de data intrării 
în vigoare a prezentei hotărâri solicită în scris la centrele judeţene ale APIA, până la data de 

1 noiembrie 2017, după caz: 
a)continuarea acestuia până la finalizare, în condiţiile aplicabile în temeiul legislaţiei în 
vigoare la momentul aprobării acestuia; 

b)modificarea programului operaţional pentru a beneficia de prevederile prezentei hotărâri; 
c)înlocuirea cu un nou program operaţional pentru a beneficia de prevederile prezentei 

hotărâri. 
LISTA produselor care fac obiectul organizării comune de piaţă în sectorul fructe şi 
legume 

Codul tarifar Denumirea produsului 

0702 00 00 Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată 

0703 Ceapă, ceapă eşalotă, usturoi, praz şi alte legume aliaceae, în stare 

proaspătă sau refrigerată 

0704 Varză, conopidă, varză creaţă, gulii şi produse comestibile similare din 

genul Brassica, în stare proaspătă sau refrigerată 

0705 Salată verde (Lactuca sativa) şi cicoare (Cichorium spp.), în stare 
proaspătă sau refrigerată 
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0706 Morcovi, napi, sfeclă roşie pentru salată, barba-caprei, ţelină de 
rădăcină, ridichi şi rădăcinoase comestibile similare, în stare proaspătă 

sau refrigerată 

0707 00 Castraveţi şi cornişon, în stare proaspătă sau refrigerată 

07 08 Legume păstăi, curăţate sau nu de păstăi, în stare proaspătă sau 

refrigerată 

ex. 07 09 Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată, cu excepţia legumelor 

de la subpoziţiile 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 92 10, 
0709 92 90 şi 0709 99 60 

ex. 08 02 Alte fructe cu coajă, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără 

pieliţă, cu excepţia nucilor de arec (sau betel) şi de cola de la subpoziţia 
0802 70 00, 0802 80 00 

0806 10 10 Struguri de masă proaspeţi 

0807 Pepeni (inclusiv pepeni verzi) proaspeţi 

0808 Mere, pere şi gutui proaspete 

0809 Caise, cireşe, vişine, piersici (inclusiv piersici fără puf şi nectarine), 
prune şi porumbe, proaspete 

0810 Alte fructe, proaspete 

0813 50 31 Amestecuri constituite numai din fructele cu coajă de la poziţiile 0801 şi 
0802 

0813 50 39   

0910 20 Şofran 

ex 0910 99 Cimbru, proaspăt sau refrigerat 

ex 1211 90 
86 

Busuioc, melisă, mentă, Origanum vulgare (măghiran), rozmarin, salvie, 
în stare proaspătă sau refrigerată 

 
 
 

 
 


