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MEMORIU privind semnalarea sprijinului insuficient dedicat dezvoltării unui mediu de

afaceri competitiv pentru perioada de programare 2014-2020

Stimaţi domni,

Liviu Dragnea, Ministru Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Eugen Orlando Teodorovici, Ministru al Fondurilor Europene

Vă Înaintăm prin prezenta adresă Memoriul privind semnalarea sprijinului insuficient pentru

următorii 7 ani dedicat dezvoltării unui mediu de afaceri competitiv În România.

Scopul acestui demers este propunerea unor soluţii viabilejalternative care vin În

completarea acţiunilor existentejpropuse pentru perioada 2014-2020 În Programul Operaţional

Regional şi În Programul Operaţional Competitivitate, În direcţia susţinerii mediului de afaceri şi

a structurilor asociative inovative din România şi din Regiunea Nord-Vest.

Prezentul memoriu se doreşte a fi o luare de poziţie a mediului de afaceri, iniţiată de

reprezentanţi ai mediului economic din Regiunea Nord-Vest, prin intermediul domnilor Ciprian

Morcan şi Alexandru Tulai, persoanele alese* şi desemnate drept reprezentanţi ai Grupul

Tematic Regional "Mediul de afaceri şi specializarea inteligentă"**, În Comitetului Regional de

Planificare*** pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Nord-

Vest.

S-a considerat oportună o reacţie urmare a constatării discontinuităţilor constatate În

direcţia acţiunilor de susţinere a mediului de afaceri şi a structurilor asociative inovative

(clustere j poli de competitivitate), Între:

» pe de o parte direcţiile şi semnalele iniţiale induse de documentele programatice

premergătoare Programelor Operaţionale (Strategia Naţională pentru Dezvoltare

Regională 2014-2020, Programul Naţional de Reformă, Planurile de Dezvoltare

Regională, etc), de constatările şi recomandările din Documentului de Poziţie al Comisiei

Europene privind utilizarea FESI 2014-2020 În România, de Recomandările Anuale

Specifice de Ţară (CSR2013, 2014)

~ si pe de altă parte rezultatele, acţiunile propuse, strategiile elaborate pe baza

constatări lor şi a provocărilor semnalate, reflectată În drafturile celor două programe
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operaţionale respectiv Programul Operaţional Regional 2014-2020 (POR) şi Programul

Operaţional Competitivitate 2014-2020 (POC)

Considerăm ca priorităţile de investiţii şi acţiunile propuse În cele două programe

operaţionale nu reflectă corespunzător provocările şi problemele cu care se confruntă mediul

de afaceri În România, sunt incomplete, insuficiente şi reflectă o slabă coordonare între cele

două programe, şi implicit Între ministerele de resort.

Sinteza propunerilor detaliate şi argumentate în memoriul ataşat este următoarea:

l. Includerea În Programul Operaţional Hegional 2014-2020 (sau În Programul Operaţional

Competitivitate) a unor activităţi eligibile dedicate serviciilor suport pentru IMM-uri şi

structurilor asociative (clustere/poli de competitivitate), precum şi a unor servicii suport de tip

financiar (scheme combinate de grant-credit pentru acces la finanţare).

1.1. Susţinerea prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 (sau/şi În

Programul Operaţional Competitivitate) a unor servicii suport pentru IMM-uri

(consultanţă specifică, instruire, internaţionalizare, etc)

l.2. Introducerea unei noi activităţi eligibile În cadrul Programului Operaţional

Regional 2014-2020 (sau În Programul Operaţional Competitivitate), dedicată

creării şi dezvoltării structurilor asociati ve inovative (clustere / poli de

competitivitate).

2, Creşterea alocărilor financiare destinate IMM-urilor şi alocarea unor surse financiare

destinate structurilor asociative (clustere / poli de competitivitate), În cadrul Programului

Operaţional Regional (POR) (sau În Programul Operaţional Competitivitate)

3. Corelarea şi completarea acţiunilor care vizează sprijinirea IMM-urilor şi implict a

structurilor asociative (clustere/poli de competitivitate).

3.1. Includerea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice În lista entităţi lor de

inovare şi transfer tehnologic eligibile În cadrul Programului Operaţional Regional

2014-2020, Axa 1, concomitent CLi creşterea alocării financiare

3.2, Extinerea finanţării aferente SUERDla toate regiunile României, având la bază

Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării care vizează tot teritoriul

Romaniei, nu doar judeţele river ane.
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Vă mulţumim pentru deschiderea acordată propunerilor noastre şi ne exprimăm speranţa

Într-o susţinere adecvată a mediului de afaceri, pe măsura adevăratei contribuţii aduse

progresului socio-economic În România.

Cudeosebită consideraţie,

Iniţiatorii şi semnatarii acestui demers: ~

C- ~- -;y)~
pr Morcan Alexandru Tulai

Reprezentanţii Grupului de lucru "Mediul de afaceri şi specializarea inteligentă"
din Comitetul Regional de Planificare al Regiunii Nord-Vest

şi clusterele din Regiuneade dezvoltare Nord-Vest

Cluster Mobilier Transilvan ClusterCluj IT ClusterAgroTransilvania

Executiv

C
Transil

, - " drian Mleşniţă
resedinte

Cluj-Napoca, Iulie 2014

'Persoanele nominotnote conţorrn ort. 6 si ort 17 din Procedura de stobihre şi desemnare u membrilor Comitetului Regional de
Planificare 01Regiunii Nord-Vest, .

• Conform Ar!. 1 (Z) 01 Regulamentului Codru pentru orqonizoreo şi funcţlanarea Comitetului RegIonal pentru etobororeo Plonutui de

Dezvoltare Regională (POR) 01 Regiunii Nard-Vest, 2014-2020, se constituie Grupuri Tematice Regionale (GTR) to nivel regional, pe

baza priorităţilor tematice noţtonote şi a priorităţilor regionale identificate

' •• Comitetele Regionale de Planificare (CRP) se constituie conform Regulamentului Codru pentru orqonitoreo şi funcţionarea
Camitetelor Regionale pentru elabororeo Plonurtlor de Dezvoltare Regionale 2014-2020, oprobot prin Ordinul Ministerului Dezvoitărt'
Regionale şi Turismului nr. 1087 din 13.07.2013.
Comitetul Regional de Planificare pentru eîobororeo PDR (CRP Nord-Vest), s-a constituit la nivel regional in conţormitote cu
prevederile Hotărâr/i Consiliului de Dezvoltore Regională 01 Regiunii Nord-Vest (COR) nr. 349 din 10.12.2010, cu "îvîemorondumut
pentru aprobarea acţiunilor ŞI documentelor privind pregătirea accesărit şi implementării fondurilor europene fn periaatio 2014-2020,
MAEur, 08.06.201r şi cu "Metodologia elobor6rll PlanurI/ar de Dezvoltare Regională, MDRAP, martie 2012" privind elobororeo in
parteneriat o documentelor de progromore.


