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1. Consideratii generale

Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi

Promovare a Exportului Cluj Napoca s-a infiintat conform OUG 43/2017 prin

reorganizare, preluând activitatea şi personalul Oficiului teritorial pentru

întreprinderi mici, mijlocii şi cooperaţie Cluj Napoca, institutie publica infiintata in

anul 2005 in baza HOTĂRÂRII Nr. 753/2003 si a ORDINULUI Nr. 115 din 28 iunie 2005

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a oficiilor teritoriale

pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie.

Din momentul adoptarii de catre Parlament, in anul 2004, a LEGII Nr. 346 din

14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,

Guvernul aprobă anual programe de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi

dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Pentru respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, inca din 2004, Guvernul

asigură coordonarea politicilor şi a măsurilor de încurajare şi de stimulare a

întreprinderilor mici şi mijlocii, monitorizarea şi evaluarea acestora, prin intermediul

Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, reprezentată la

nivel teritorial prin Oficii teritoriale, înfiinţate prin hotărâre a Guvernului. Numarul

Programelor naţionale destinate finanţării întreprinderilor mici şi mijlocii este

actualizat anual, in functie de nevoile si propunerile mediului de afaceri.

Anual, prin legea bugetului de stat, se alocă fonduri din PIB, fonduri europene

şi fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor de dezvoltare şi a

măsurilor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării

întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local, prevăzute în Strategia

guvernamentală pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Dupa 12 ani de funcţionare ca Oficiu teritorial, cu un grad de implementare de

95% a programelor destinate finanţării întreprinderilor mici şi mijlocii, s-a decis, la

nivel central, reorganizarea instituiţei şi transformarea in Agenţie pentru
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întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului,

institutie publica regionala, prin mentinerea vechilor atributii si preluarea unora noi,

urmare a derulării unui numar in crestere, anual, de programe de finanţare, de firme

beneficare şi implicit a numarului de firme care trebuie verificate la locaţia

implementării proiectului, ulterior finanţării, timp de 3 ani.

Conform HG 44/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului

Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, in 31.01.2020, A.I.M.M.A.I.P.E a trecut in

subordinea acestuia indeplinind aceleasi atributii.

Incă din momentul infiinţării Oficiul teritorial pentru IMM și cooperație Cluj si

pana la momentul reorganizarii, institutia si-a desfasurat activitate cu aplicanti din 6

judeţe, respectiv zona de NORD - VEST a ţării: judetele Bihor, Bistrita Nasaud, Cluj,

Maramures, Satu Mare si Salaj.

A.I.M.M.A.I.P.E. Cluj Napoca este situata la adresa: Cluj Napoca, Str. Horea,

nr. 13, Cluj Napoca, Tel: +40264.487.224; Fax: +40264.487.244, E-mail:

agentia.cluj@imm.gov.ro, adresa website: imm-cluj.ro.

Organigrama A.I.M.M.A.I.P.E Cluj-Napoca
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Agentia este organizata în trei compartimente cu atribuţii specifice şi condusa

de un director executiv.

Cele trei compartimente sunt:

1. Serviciul Politici și Implementare Programe IMM (SPIPIMM)

2. Serviciul Atragere de Investitii si Promovare a Exportului (SAIPE)

3. Compartimentul Economic, Juridic, Resurse Umane şi Administrativ (CEJRUA)

Pentru realizarea obiectivelor asumate prin Programul de guvernare 2018-2020

și a obiectivelor asumate de România în plan internațional, contribuția Agentiilor

vizează, în permanență, aplicarea politicilor publice referitoare la:

 Stimularea și sustinerea educației antreprenoriale;

 Promovarea antreprenoriatului și stimularea înființării de întreprinderi;

 Facilitarea accesului la finanțare pentru antreprenori, prin

îmbunătăţirea performanţelor economice ale IMM-urilor;

Totodata, A.I.M.M.A.I.P.E. este partener in 5 proiecte finanțate din fonduri

europene, respectiv:

 Stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii Start-up Nation 1,2 și 3 -

ID 118808 – ID 118809 - ID 118810

 Program integrat de stimulare a antreprenoriatului în mediul urban din regiunea

de NV- ID 105758, proiecte finanțate din Programul Operaţional Capital Uman

2014-2020.

 Sprijin financiar pentru IMM-urile afectate de pandemia COVID – 19 prin

intermediul sistemului informatic integrat – IMM RECOVER - Cod SMIS: 141523
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2. Serviciul Politici si Implementare Programe IMM

Scopul A.I.M.M.A.I.P.E. Cluj-Napoca îl reprezintă sprijinirea sectorului

întreprinderilor mici și mijlocii, a investițiilor străine, precum și a activității de

promovare a exportului, conducând la dezvoltarea și consolidarea mediului de afaceri

și a unei absorbții mai mari de fonduri nerambursabile de la bugetul de stat pentru

sectorul întreprinderilor mici și mijlocii.

A.I.M.M.A.I.P.E. Cluj-Napoca își desfășoară activitatea în subordinea

Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA), în domeniile:

a) întreprinderilor mici și mijlocii, cooperației și mediului de afaceri, având

atribuții în ceea ce privește gestionarea și asigurarea implementării și monitorizării

proiectelor, programelor naționale de finanțare de la bugetul de stat acordate pentru

stimularea și dezvoltarea întreprinderilor mici, mijlocii și a societăților cooperative,

aprobate și derulate de MEEMA, precum și consiliere gratuită privind accesarea

programelor menționate;

b) investițiilor străine, având atribuții în ceea ce privește identificarea

oportunităților de investiții existente la nivel local, informarea asupra facilităților

acordate investitorilor, informarea asupra potențialelor proiecte investiționale și a

celor în curs de implementare la nivel local, sprijinirea demersurilor MEEMA privind

implementarea proiectelor investiționale prin pregătirea vizitelor la fața locului a

reprezentanților ministerului, însoțiți de delegații cu potențiali investitori, precum și

menținerea unui dialog constant cu autoritățile publice locale;

c) promovării exportului, având atribuții în ceea ce privește informarea privind

programele de susținere și promovare a exporturilor, facilitarea contactelor directe

dintre potențiali parteneri externi și antreprenori locali, identificarea producătorilor

români cu potențial de export, precum și realizarea și actualizarea unei baze de date

pe domenii de activitate și destinații externe de interes.
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Misiunea A.I.M.M.A.I.P.E. Cluj-Napoca este să promoveze și să sprijine

dezvoltarea ecosistemului antreprenorial, să participe la dezvoltarea unei comunități

de afaceri sustenabile și prospere, să înțeleaga nevoile antreprenorilor și să-i ajute să

își atingă potențialul, să ofere consiliere de calitate și să faciliteze accesul la

finanțare.

Viziune : Să fie partenerul instituțional preferat al ecosistemului

antreprenorial

Viziunea A.I.M.M.A.I.P.E. Cluj-Napoca este să fie partenerul instituțional

preferat al antreprenorilor din regiunea de nord-vest a României și să contribuie

alături de partenerii ei pentru a creea valoare și prosperitate în comunitate.

Structura Serviciului Politici si Implementare Programe IMM
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Activitatea din cadrul SPIPIMM Cluj-Napoca este intensa si cu cel mai mare

volum de munca din cadrul A.I.M.M.A.I.P.E. Cluj-Napoca, avand ca obiectiv principal

asigurarea implementarii programelor nationale cu finantare de la bugetul de stat si

din fonduri europene. Datorita volumului mare de munca,s-a reusit suplimentarea

personalului acestui serviciu cu noi membri in urma concursului organizat pentru

ocuparea posturilor vacante.

Prin experienta personalului si prin cursurile de perfectionare, serviciul

SPIPIMM a reusit in anul 2020 sa finalizeze toate sarcinile impuse de procedurile

programelor si de deciziile primite.

Institutia si-a desfasurat activitate cu aplicantii din 6 judeţe, respectiv zona de

NORD - VEST a ţării: Bihor, Bistrita Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare si Salaj.

In anul 2020 Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și

Antreprenoriat( MMACA), prin Direcția de Antreprenoriat si Programe pentru IMM

(DAPIMM) si Agențiile teritoriale, a implementat un numar de 4 programe de

finantare cu fonduri de la bugetul de stat si fonduri europene.
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Nr.
crt.

A.I.M.M.A.I.P.E.

(Judeţe arondate)
ADRESA TELEFON/ FAX/E-MAIL

CLUJ-NAPOCA

Bihor

Bistriţa Năsăud

Cluj

Maramureş

Satu Mare

Sălaj

Str. Horea, nr. 3,
et. 3, Cluj-Napoca,

C.P. 400174

Callcenter: 0217950098

0264-487.224 tel.

0264-487.244 fax

www.imm.gov.ro

agentia.cluj@imm.gov.ro

http://www.otimmcbv.ro
mailto:agentia.cluj@imm.gov.ro
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Programul Start-Up Nation

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înființării și

dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice

ale acestora, cu prioritate în zonele geografice mai puțin dezvoltate economic, în

care densitatea IMM-urilor este redusă comparativ cu media europeană, crearea de

noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii.

Conform Procedurii operaționale privind verificarea și selecția aplicanților în

cadrul sesiunii Start-Up Nation 2018 nr.93214/DAPIMM/18.02.2019, aprobată de

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ și antreprenoriat și înregistrată în evidenţa

subscrisei cu nr. 580/22.02.2019, A.I.M.M.A.I.P.E Cluj Napoca a evaluat un număr de

1445 de planuri de afaceri încărcate în aplicația electronică.

Toate planurile de afacere aflate in etapa de evaluare au avut nevoie de

transmiterea de scrisori de clarificari, fie referitor la faptul ca nu au fost completate

explicit, fie aveau nevoie de alte completari utile in definitivarea evaluarii.

În cadrul etapei de evaluare la nivel național a planurilor de afaceri, la nivelul

A.I.M.M.A.I.P.E. Cluj Napoca au fost înregistrate un număr de 196 de contestații,
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NUMAR BIHOR BISTRITA-
NASAUD

CLUJ MARAMURES SALAJ SATU MARE TOTAL

Deconturi depuse in 2020 443 420 261 326 178 1628

Deconturi evaluate in 2020 353 363 247 291 164 1418

Deconturi platite in 2020 244 281 177 245 128 1075

VALOARE BIHOR BISTRITA-
NASAUD

CLUJ MARAMURES SALAJ SATU MARE TOTAL

Deconturi depuse in 2020 88.306.573 83.710.193 51.862.384 65.091.866 35.478.797 324.449.813

Deconturi evaluate in 2020 70.383.884 72.381.856 49.143.548 58.035.038 32.699.136 282.643.463

Deconturi platite in 2020 48.599.791 56.023.953 35.279.811 48.854.080 25.506.103 214.263.737

având ca obiect fie respingerea totală de la finanțare a planurilor de afaceri, fie

diminuarea sumelor solicitate. Acestea au fost depuse de către societățile aplicante

din județele arondate, respectiv Bihor, Bistrita Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare si

Salaj. Toate cele 196 de contestații au fost verificate de către Comisia de contestații

legal constituită în baza deciziei ordonatorului terțiar de credite.

Pentru sesiunea Start-Up Nation 2018-2020 aplicantii aferenti A.I.M.M.A.I.P.E.

Cluj-Napoca inscrisi sunt 6426. In anul 2020 s-a continuat verificarea dosarelor de

decont ale solicitanților sesiunii 2018.

Dosare depuse A.I.M.M.A.I.P.E. CLUJ NAPOCA 6426

Dosare Contractate 2329

Valoare AFN contractată - Lei - 462 713 798.62

Situatia deconturilor Start Up Nation in 2020
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Microgranturi acordate IMM-urilor

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de

sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului

operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul

crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3 din prezenta

procedură, a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau

a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de

urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Bugetul alocat măsurii,100.000.000 euro, din care 85.000.000 euro se alocă din

bugetul POC 2014-2020 și 15.000.000 euro din cofinanțarea de la bugetul de stat.Prin

implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr maxim

de 50.000 de beneficiari.
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NUMAR BIHOR
BISTRITA-
NASAUD CLUJ MARAMURES SALAJ SATU MARE

TOTAL 
AIMMAIPE 

CLUJ
Cereri inscriere 975 361 2.917 595 408 361 5.617

Cereri aprobate 620 240 2.154 300 251 238 3.803

Cereri respinse 355 121 763 295 157 123 1.814

Cereri in evaluare 0 0 0 0 0 0 0

Contracte semnate 538 198 1.879 236 222 201 3.274

Contracte respinse 5 2 46 9 10 5 77

Contracte platite 481 184 1.754 199 199 180 2.997

Situatie privind inscrierile in cadrul Masurii Microgranturi acordate din

fonduri externe nerambursabile
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VALOARE GRANT BIHOR
BISTRITA-
NASAUD CLUJ MARAMURES SALAJ SATU MARE

TOTAL 
AIMMAIPE 

CLUJ
Cereri inscriere 9.437.025 3.494.119 28.233.643 5.759.005 3.949.032 3.494.119 54.366.943

Cereri aprobate 6.000.980 2.322.960 20.848.566 2.903.700 2.429.429 2.303.602 36.809.237

Cereri respinse 3.436.045 1.171.159 7.385.077 2.855.305 1.519.603 1.190.517 17.557.706

Cereri in evaluare 0 0 0 0 0 0 0

Contracte semnate 5.207.302 1.916.442 18.186.841 2.284.244 2.148.738 1.945.479 31.689.046

Contracte respinse 48.395 19.358 445.234 87.111 96.790 48.395 745.283

Contracte platite 4.655.599 1.780.936 16.976.966 1.926.121 1.926.121 1.742.220 29.007.963
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Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de

sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului

Operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul

crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3, a căror

activitate a fost afectată direct sau indirect de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a

căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență

sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Bugetul Programului la nivel national este în valoare totală de 350.000.000

euro, din care 265.000.000 euro fonduri externe nerambursabile, 42.500.000 euro

fonduri de la bugetul de stat și coparticipare (cofinanțare) de 42.500.000 euro de la

beneficiari. Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat

unui număr de maxim 100.500 de beneficiari.
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NUMAR BIHOR BISTRITA-
NASAUD

CLUJ MARAMURES SALAJ SATU MARE
TOTAL 

AIMMAIPE 
CLUJ

Cereri inscriere 936 270 2.027 529 332 280 4.374

Cereri aprobate 904 258 1.928 518 317 272 4.197

Cereri respinse 29 12 97 8 14 7 167

Cereri in evaluare 3 0 2 3 1 1 10

Contracte semnate 123 46 395 54 41 33 692

Contracte respinse 0 0 1 0 0 0 1

Contracte platite 96 35 314 40 30 31 546

Situatie privind inscrierile in cadrul Masurii Granturi pentru Capital de lucru

acordate IMM
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VALOARE GRANT BIHOR BISTRITA-
NASAUD

CLUJ MARAMURES SALAJ SATU MARE
TOTAL 

AIMMAIPE 
CLUJ

Cereri inscriere 219.740.485 56.520.131 378.761.802 126.738.637 68.820.859 66.303.626 916.885.539

Cereri aprobate 211.120.448 55.810.314 366.294.448 121.807.869 65.320.602 64.049.677 884.403.358

Cereri respinse 7.530.035 709.817 12.439.278 3.565.505 3.362.402 2.201.245 29.808.282

Cereri in evaluare 1.090.002 0 28.075 1.365.264 137.855 52.704 2.673.899

Contracte semnate 43.734.790 11.307.741 104.156.690 21.981.908 11.955.176 13.378.515 206.514.819

Contracte respinse 0 0 10.462 0 0 0 10.462

Contracte platite 31.859.058 7.344.521 80.576.795 15.782.815 8.007.583 12.764.031 156.334.804
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Granturi pentru investitii acordate IMM-urilor

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de

sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului

operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei

provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3, a căror activitate a

fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost

interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe

perioada stării de alertă.

Bugetul alocat pentru Regiunea Nord-Vest este în valoare totală de

281.916.856 lei.
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NUMAR BIHOR BISTRITA-
NASAUD

CLUJ MARAMURES SALAJ SATU MARE
TOTAL 

AIMMAIPE 
CLUJ

NATIONAL

Cereri inscriere 184 102 305 130 20 142 883 5.467

VALOARE GRANT BIHOR BISTRITA-
NASAUD

CLUJ MARAMURES SALAJ SATU MARE
TOTAL 

AIMMAIPE 
CLUJ

NATIONAL

Cereri inscriere 114.978.934 63.181.041 181.801.240 75.280.071 12.578.907 86.189.959 534.010.151 3.206.784.088

Situatie privind inscrierile in cadrul Masurii Granturi investitii acordate IMM
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Activitatea de Certificare si Monitorizare a beneficiarilor pe

Programele Nationale

Ca urmare a programelor de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi

dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii derulate pe baza schemelor de ajutor de

minimis elaborate si aprobate de Ministerul Economiei/Mininisterul pentru Mediul de

Afaceri, Comert si Antreprenoriat cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi

mijlocii, au fost acordate alocaţii financiare nerambursabile pentru realizarea

investiţiilor în sectoare de productie, comertşi de servicii . Au fost incheiate

contracte de finantare cu IMM-uri de catre A.I.M.M.A.I.P.E. Cluj Napoca in calitate de

administrator de programe/furnizor de ajutoare de stat.

In conformitate cu prevederile Ordinului 1238 din 27 septembrie 2017 precum

si prevederile Ordinului nr 175 din 2007 privind procedurile de monitorizare a

ajutoarelor de stat emis de Consiliul Concurentei, „Furnizorii de ajutor de stat, au

obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de stat acordate, aflate înderulare,

şi de a dispune măsurile care se impun. Astfel, supravegherea ajutoarelor de stat

constă în supravegherea respectării de către beneficiarii de ajutor de stat a

prevederilor a contractelor de finantare a actelor normative sau administrative, prin

care se instituieşi se acordă ajutoare de stat”.

In vederea monitorizarii Programelor , in cadul A.I.M.M.A.I.P.E. Cluj Napoca a

fost constituita Unitatea de Monitorizare, Control si Raportare Cluj Napoca (UMCR

Cluj Napoca).

In cursul anului 2020, Unitatea de Monitorizare Control si Raportare din cadrul

A.I.M.M.A.I.P.E. Cluj Napoca a efectuat in total un numar de 360 monitorizari, din

care 15 cu realizarea vizitei pe teren si 11 cu Proces verbal de constatare a

neconformitatilor ale beneficiarilor ce au aplicat la programele multianuale destinate

finantarii intreprinderilor mici si mijlocii.
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UMCR din cadrul A.I.M.M.A.I.P.E. Cluj Napoca a pregatit, a colectat si

actualizat bazele de date cu documentatia necesara vizitelor de monitorizare pentru

Programele nationale aferente anilor 2017, 2018 conform Planului anual de

Monitorizare la beneficiarii ce isi desfasoara activitatile in judetele arondate: Bihor,

Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare si Salaj. In acest sens beneficiarii

programelor au fost contactati si li s-a solicitat sa trimita urmatoarele documente:

Registrul imobilizarilor, Fisa mijlocului fix din care sa rezulte amortizarea liniara,

extras REGES, Registru salariaţi din REVISAL și Raport pe salariat din REVISAL, o copie

a aigurarii activelor din program cesionata in favoarea A.I.M.M.A.I.P.E. CLUJ NAPOCA

cat si fotografii ale echipamentelor achizitionate prin programe. Situatia de facto

poate fi verificata urmand link-ul: Z:\UMCR 2020\start up 2017 raportari. In paralel s-a

sistematizat si aspectul raportarilor tehnice ale beneficiarilor programelor de

finantare, prin infiintarea unei baze de date cu ajutorul careia se colectioneaza si se

monitorizeaza respectarea obligatiei beneficiarilor de a transmite raportari tehnice

anuale, pe perioada derularii programului Aceasta poate fi consultata urmand link-ul:

Z:\RAPORTARI TEHNICE; Z:\RAPORTARI TEHNICE\Raportare iunie 2020 – 689 raportari

tehnice procesate, verificate si centralizate.

Concomitent cu activitatea descrisa mai sus membrii UMCR din cadrul

A.I.M.M.A.I.P.E. CLUJ NAPOCA au desfasurat activitati legate cat si activitati suport.

Referitor la ACTIVITATILE SUPORT destinate indeplinirii sarcinilor si

obiectivelor generate din implementarea inctomai si la timp a Programelor nationale

anuale destinate sprijinirii IMM-urilor interg personalul UMCR, compus din 2(doua),

3(trei) pana la 5(cinci) persoane, in urma deciziei conducerii, au participat activ si

nemijlocit la:

 Elaborare, avizare si aprobare Procedura Operationala Monitorizare, SCIM PO

02.02.01/11.09.2020

 Generare baza de date cu parcuri industriale din Regiunea NV

 Colectare si clasificare raportari tehnice aferente Programelor nationale anuale

 Pregatire, editare, listare, verificare documente aditionale si semnare Acte

aditionale pentru SUN 2018, in total de (in colaborare cu membrii UPSEC)
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 Solutionare petitii SUN 2018(in colaborare cu Juridic)

 Evaluare Decont pentru SUN 2018 (in colaborare cu membrii UPSEC)

 Solutionare Contestatii SUN 2018 (in colaborare cu Juridic)

 Acord de Utilizare AFN SUN 2018

 Returnat documente originale SUN 2018

 Evaluare granturi OUG 130

 Solutionare contestatii granturi OUG 130

 Call center granturi OUG 130

 Relocare conturi granturi OUG 130

 Solutionare petitii granturi OUG 130
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3. Serviciul Atragere de Investitii si Promovare a Exportului

Serviciul Atragere de Investitii si Promovare a Exportului are in principal

urmatoarele atributii:

1) Desfasoara activitati de identificare a oportunitatilor de investitii la nivel

local/regional, de promovare a investitiilor straine pe plan intern, si sprijina

ministerul pentru ducerea la indeplinire a obiectivelor Programului de

guvernare in domeniul investitiilor straine;

2) Identifica avantajele competitive la nivel local si participa la realizarea

actiunilor de promovare, marketing si publicitate, la solicitarea

reprezentantilor ministerului, in limita mandatului dat de minister;

3) Acorda sprijin privind consultanta de specialitate, la solicitarea

reprezentantilor Directiei Investitii Straine din cadrul ministerului, pentru

realizarea proiectelor de investitii cu participare straina de capital, inclusiv

in ceea ce priveste procedura de definitivare a formalitatilor pentru investitii

straine potentiale si confirmate, precum si cu privire la schemele si

facilitatile existente pe baza carora investitorii pot solicita finantare de la

autoritatea responsabila;

4) Organizeaza si pregatesc impreuna si la solicitarea reprezentantilor

ministerului vizitele in teritoriu a delegatiilor din partea ministerului insotiti

de potentiali investitori, reprezentanti ai altor organisme guvernamentale si

neguvernamentale;

5) Participa, la solicitarea repzentantilor ministerului, la intalniri pentru schimb

de experienta cu agentiile sa institutiile guvernamentale similare, precum si

cu organisme private din tara si din strainatate;
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6) Promoveaza prin intermediul insertiilor publicitare si articolelor, in publicatii

scrise si online de interes general si specific, climatul investitional local si

proiectele de investitii locale.

In anul 2020, activitatea S.A.I.P.E. a constat in colectarea de informatii

necesare completarii formularelor tipizate trimise de catre colegii din minister, drept

urmare s-au intocmit si transmis adrese oficiale catre institutiile reprezentative, s-au

realizat vizite si discutii pentru cresterea vizibilitatii serviciului, cat si pentru

imbunatatirea colaborarii cu acestea si cu parcurile industriale din cadrul regiunii.

S.A.I.P.E. din cadrul A.I.M.M.A.I.P.E Cluj-Napoca a solutionat toate solicitarile

investitorilor straini prin redirectionarea acestora catre departamentul specialzat din

cadrul ministerului.

Mai mult, angajatii S.A.I.P.E. au fost implicati si in activitatea Serviciului de

Politici si Implementare Programe IMM (SPIPIMM), acolo unde a fost necesar si in

limita competentelor profesionale. Acestia au facut parte din echipele de verificare a

cererilor de plata/rambursare aferente programului Start Up Nation 2018, dar au

participat si la monitorizarea beneficiarilor programelor derulate in anii precedenti si

care se afla in perioada de monitorizare.

Avand in vedere faptul ca in anul 2020 au fost implementate programele de

sprijin pentru IMM-uri in contextul pandemiei de Covid-19, IMM RECOVER,

reprezentantii S.A.I.P.E. au facut parte din comisiile de verificare a cererilor

transmise de catre aplicanti, dar au participat si la testarea aplicatiilor electronice de

inscriere si au raspuns solicitarilor venite din partea aplicantilor prin intermediul e-

mail-ului sau a call center-ului dedicat acestora.
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4. Compartimentul Economic, Juridic, Resurse Umane si

Administrativ

Compartimentul economic

In conformitate cu OUG nr. 43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea, A.I.M.M.A.I.P.E. CLUJ NAPOCA se organizează şi funcţionează ca organ

de specialitate al administraţiei publice, cu personalitate juridică, în subordinea

Ministerului pentru Mediului de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

I. Analiza bugetară la 31.12.2020

A.I.M.M.A.I.P.E. Cluj Napoca are un buget aprobat pe anul 2020 în valoare de

398667000 lei, repartizat astfel :

- cheltuieli de personal-1642000 lei

- bunuri si servicii - 556000lei

- alte transferuri-122739000 lei

- proiecte FEN -273725000 lei

Din aceste alocări au fost angajate la 31.12.2019 suma de 270623586 lei,

repartizata astfel:

- cheltuieli de personal-1642000 lei

- bunuri şi servicii - 539268 lei

- alte transferuri- 122739000 lei
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- proiecte FEN - 268689777 lei

Din aceste alocări au fost ordonanţate la 31.12.2019 suma de 270600806 lei,

repartizată astfel:

- cheltuieli de personal-1619220 lei

-bunuri şi servicii -539268 lei

- alte transferuri- 122739000 lei

- proiecte FEN -268689777lei

Cheltuielile efective la 31.12.2019, sunt in valoare de 270568320 lei şi s-au

incadrat in limita creditelor aprobate si anume:

- cheltuieli de personal-1642000 lei

- bunuri si servicii-539268 lei

- alte transferuri -122739000 lei

- proiecte FEN- 273725000 lei

În realizarea procesului bugetar au fost intocmite mai multe propuneri de

buget, respectându-se următoarele principii bugetare:

1. principiul universalităţii bugetului – toate veniturile şi cheltuielile se

cuprind în proiectul de buget.

2. principiul unităţii bugetului – toate veniturile şi cheltuielile se cuprind în

buget după o schemă unitară de clasificare a lor.

3. principiul realităţii bugetare – proiectul de buget porneşte de la realitatea

economico – socială.

4. principiul anualităţii bugetului – bugetul se întocmeşte pentru un an.
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5. principiul echilibrului bugetar –acoperirea cheltuielilor se face doar pe

seama realizării veniturilor. Echilibrul financiar este cheia de boltă a

întregii politici financiare a autorităţii publice.

6. principiul neafectării veniturilor bugetare – veniturile bugetare trebuie

depersonalizate, respectiv un venit încasat se administrează global, fiind

destinat acoperirii cheltuielilor privite în ansamblul lor.

7. principiul specializării, în bugetul de stat atât cheltuielile cât şi veniturile

nu se cuprind doar în sumă globală ci şi defalcat, adică cheltuielile pe

destinaţiişi veniturile pe tipuri de impozite şi taxe.

8. principiul publicităţii bugetului – bugetul aprobat se publică în Monitorul

Oficial pentru ca toţi contribuabilii să cunoască suma globală şi structura

veniturilor şi cheltuielilor statului.

Ordonatorul de credite a răspuns de execuţia bugetului repartizat pe domeniul

de activitate, respectând etapele execuţiei bugetare. Execuţia cheltuielilor

presupune următoarele tipuri de operaţiuni:

 angajarea cheltuielilor – care înseamnă asumarea unei obligaţii viitoare de

plată în concordanţă cu sarcinile care trebuie îndeplinite la nivel de

instituţie. Aceasta s-a realizat pe baza unui temei legal prin semnarea unor

contract, acceptarea unor oferte, trimiterea unor comenzi şi numai dacă s-

au repartizat credite bugetare pe acea destinaţie.

 lichidarea – s-a realizat în urma constatării faptice şi pe bază de

documente a realizării operaţiilor angajate în prealabil, precum şi

stabilirea sumei ce urmează a fi plătită.

 ordonanţarea – s-au emis dispoziţii de plată care au dus la efectuarea

plăţiiprestaţiei efectuate, dar numai după obţinerea vizei de control

financiar preventiv.

 plata propriu-zisă s-a efectuat pe baza ordinului de plată către beneficiar.
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Având în vedere prevederile Ordonantei nr. 119/1999 republicata privind

controlul intern si controlul financiar preventiv şi Ordin nr. 522/2003 ale MFP, aceste

documente au fost introduse în contabilitate doar în urma acordarii vizei de CFP.

La nivelul instituţiei, s-a organizat controlul financiar preventiv asupra tuturor

operaţiunilor care afectează fondurile publice. Acesta s-a exercitat pe baza actelor şi

documentelor justificative certificate în privinţarealităţii, regularităţiişilegalităţii,

prin viză.

Documentele prezentate la viză pentru controlul financiar preventiv s-au

înscris în Registrul operaţiunilor prezentate la viza controlului financiar preventiv.

Au fost supuse controlului financiar preventiv următoarele operaţiuni:

angajamentele legale si angajamentele bugetar; notele de fundamentare lunare;

contractul de închiriere; deconturi de cheltuieli; dispoziţii de plată către casierie;

referate de necesitate; ordonantări de plăţi. Menţionăm că nu s-au înregistrat

refuzuri de operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv.

Declaraţiile privind obligaţiile la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale

au fost depuse în termen, conform legii.

Pentru realizarea unei execuţii bugetare eficiente a fost respectată

clasificaţia bugetară a veniturilor şi cheltuielilor statului. Această clasificaţie are rolul

de a ordona şi clasifica, în general şi pe verigile componente ale bugetului de stat,

indicatorii specifici care trebuie urmăriţi, atât prin planificarea bugetară, cât şi prin

procesul execuţiei bugetare raportate prin dările de seamă contabile, la toate

nivelurile.

Principiile care au stat la baza execuţiei bugetare au fost:

1. prin legile bugetare anuale se prevăd şi se aprobă creditele bugetare

pentru cheltuielile fiecărui exerciţiu financiar, precum şi structura

funcţionalăşi economică a acestora

2. creditele bugetare sunt autorizate pe durata exerciţiului bugetar.
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3. creditele bugetare repartizate pentru cheltuieli de personal nu pot fi

utilizate la alte articole de cheltuieli

4. creditele bugetare repartizate pentru un ordonator de credite nu pot fi

utilizate pentru finanţarea altui ordonator de credite

5. se pot efectua virări de credite bugetare între subdiviziunile clasificaţiei

bugetare de fiecare ordonator principal de credite pentru bugetul propriu

începând cu trim. al III-lea al anului bugetar pe bază de justificări.

6. este interzisă efectuarea de plăţi direct din veniturile încasate pentru

bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi bugetul fondurilor speciale

cu excepţiile prevăzute de lege

7. orice cheltuială se poate aproba de ordonatorul de credite şi efectua

numai dacă a fost în prealabil avizată de conducătorul compartimentului

financiar contabil sau de alte persoane care acordă CFP–ul.

8. efectuarea cheltuielilor din fonduri publice se poate face numai pe bază de

acte justificative

9. ordonatorii principali de credite sunt obligaţi să analizeze trimestrial

necesitatea menţinerii unor credite bugetare şi să propună MFP anularea

celor care nu mai sunt necesare pentru exerciţiul bugetar al anului.

10. nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în buget şi nu poate fi efectuată, dacă

nu există bază legală pentru asemenea cheltuială

11. sumele aprobate prin buget nu pot fi depăşite; angajarea cheltuielilor se

poate face numai în limita creditelor bugetare anuale aprobate

12. finanţarea cheltuielilor de capital se face pe baza listei de lucrări, utilaje,

mobilier şi alte obiective cu desfăşurarea acestora atât fizic cât şi valoric,

elaborată de ordonatorii principali de credite şi avizate de MFP
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13. orice venit neîncasat şi orice cheltuială neefectuată până la 31 decembrie

se va încasa sau se va plăti în contul bugetului pe anul următor. Creditele

bugetare neutilizate până la închiderea anului sunt anulate de drept.

14. ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi utiliza creditele bugetare

numai în limita prevederilor şi a destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli

strict legate de activitatea instituţiilor publice cu respectarea dispoziţiilor

legale.

În eficientizarea activităţii financiare în utilizarea fondurilor publice s-au

respectat măsurile pe care MFP le-a instituit la trezoreriile statului, respectiv:

 prezentarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, cu repartizarea pe trimestre

pentru a fi acceptate efectuarea de plăţi din contul instituţiei.

 dimensionarea lunară a volumului plăţilor ce se efectuează în numerar

pentru cheltuieli proprii, pe baza unui program propriu al instituţiei depus

până la data de 20 a lunii în care se vor efectua plăţile.

 s-au efectuat plăţi în numerar pentru cheltuieli gospodăreşti prin

caseriainstituţiei, numai pentru sumel mici sau unele urgenţe apărute în

desfăşurareaactivităţii curente.

 toate plăţile pentru cheltuieli materiale şi servicii s-au efectua către agenţii

economici în conturile deschise la trezorerii.

 încasările efectuate s-au depus în contul deschis la trezorerie în prima zi

lucrătoare, următoare încasării.

II. Analiza conturilor

Contul 117 –„Rezultatul reportat-instituţii publice şiactivităţifinanţate integral sau

parţial din venituri proprii” Soldul contului este de 111309.54 lei şi reprezintă

rezultatul reportat.
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Contul 121 –„Rezultatul exerciţiului” Soldul contului este de 393307324.70 lei şi

reprezintă rezultatul exerciţiului la 31.12.2020.

Contul 213 - ,,Mijloace de transport” Soldul contului este de 81000 lei si reprezinta

valoarea mijlocului de transport la 31.12.2020.

Contul 3030 – „ Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinţă „ Soldul

contului este de 243 507.78lei şi reprezintă valoarea obiectelor de inventar din

dotare,la 31.12.2020

Contul 401 – „ Furnizori „ Soldul contului este de 3808.32 lei si reprezinta valoarea

furnizorilor neachitati la 31.12.2020

Contul 421 – „ Personal salarii datorate „ Soldul contului este de 71559.00 lei si

reprezintă salariile lunii DECEMBRIE 2020 care se vor plăti in luna IANUARIE 2021.

Contul 43102 –„ Contribuţiileasiguraţilor pentru asigurări sociale” Soldul contului este

de 30153.00 lei şi reprezintă contribuţia de 25 % aferentă lunii DECEMBRIE 2020 care

se vor plăti in luna IANUARIE 2021.

Contul 43104–„Contribuţiileasiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate” Soldul

contului este de 10 676.00lei şi reprezintă contribuţia de 10 % aferentă lunii

DECEMBRIE 2020 care se vor plăti in luna IANUARIE 2021.

Contul 43106 –„Contribuţiile angajatorilor pentru muncă” Soldul contului este de

2495.00 lei şi reprezintă contribuţia de 2.25 % aferentă lunii DECEMBRIE 2020 care se

vor plăti in luna IANUARIE 2021.

Contul 43107 –„Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şiindemnizaţii” Soldul

contului este de 0 lei

Contul 444 –„Impozitul pe venitul din salarii” Soldul contului este de 7848.00 lei şi

reprezintă impozitul pe salarii aferent lunii DECEMBRIE 2020 care se vor plăti in luna

IANUARIE 2021.

Contul 448-reprezinta sume recuperate din ani precedenti 0 lei
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III. Analiza metodologiei si procedurilor contabile utilizate

Contabilitatea este organizată în conformitate cu prevederile Legii

contabilităţii nr. 82/1991, republicată ale Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.

1917/12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizare şi

conducerea contabilităţiiinstituţiilor publice, cu modificările ulterioare şi ale

Ordinului nr. 1752/17.11.2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme

cu directivele europene.

Elementele prezentate în situaţiile financiare la 31.12.2020 sunt evaluate în

conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în ordinul ministrului

finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

organizarea şi conducerea contabilităţiiinstituţiilor publice, conform contabilităţii de

angajamente.

Elementele prezentate în situaţiile financiare trimestriale au fost evaluate pe

baza principiului costului de achiziţie, bunurile la data intrării în instituţiei au fost

evaluate şi înregistrate în contabilitate la valoarea de intrare, respectiv la cost de

achiziţie pentru bunurile procurate.

Imobilizările corporale sunt prezentate în bilanţ la valoarea de intrare.

Amortizarea imobilizărilor corporale s-a calculat pe baza unui plan de

amortizare, de la data punerii în funcţiune a acestora şi până la recuperarea integrală

a valorii lor de intrare, utilizându-se regimul de amortizare liniară.

Stocurile sunt active circulante sub formă de materiale consumabile

(materiale funcţionale, furnituri de birou, materiale pentru curăţenie) care sunt

necesare în derularea activităţii oficiului.

Situaţiile financiare sunt întocmite şi prezentate în conformitate cu

normele contabile, în limba română şi sunt exprimate în moneda naţională, respectiv

în lei, fără subdiviziunile leului.
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Criteriile de evaluare pentru active, datorii, venituri şi cheltuieli sunt în

conformitate cu standardele specifice. Creanţeleşi datoriile au fost înregistrate în

contabilitate la valoarea nominală. Contabilitatea furnizorilor, a celorlalte datorii

şicreanţe se ţine de către oficiu în conturile corespunzătoare, pe categorii, precum şi

pe fiecare persoană fizică sau juridică.

Contabilitatea cheltuielilor se ţine distinct pe feluri de cheltuieli, după

natura lor, iar la sfârşitul perioadei de raportare se stabileşte rezultatul definitiv al

exerciţiului financiar.

Pentru fiecare operaţiune economică s-au întocmit documente justificative,

utilizându-se formularele comune pe economie, prevăzute de reglementările legale în

vigoare, precum, şi cele specifice pentru activitatea desfăşurată. Acestea au fost

înregistrate în registrele contabile obligatorii.

Informaţiile prezentate prin situaţiile financiare sunt relevante, reflectă realitatea

economică a instituţieişi considerăm că pot fi luate în considerare în luarea deciziilor

economice .

IV. Concluzii:

În concluzie, se poate spune că cheltuielile efectuate s-au încadrat în bugetul

aprobat şi au fost efectuate respectându-se Legea 500/2002, cu modificările şi

completările ulterioare, parcurgând următoarele faze: angajare, lichidare,

ordonanţare, plată.

Cheltuielile de personal s-au stabilit ţinând seama de redimensionarea la

strictul necesar a personalului de specialitate, administrativ şi auxiliar finantat de la

buget, în concordanţă cu programele şiatribuţiile pe care le are de realizat instituţia.

Cheltuielile privind contribuţiile de asigurări sociale de stat, contribuţia de asigurări

sociale de sănătate, contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli

profesionale, au fost estimate în cuantumurile şicondiţiile prevăzute de legislaţia în

vigoare.
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Cheltuielile materiale s-au stabilit pe baza calculelor proprii ţinând seama de

nivelul cheltuielilor din anul precedent indexat cu coeficientul de inflaţie, a actelor

normative specifice fiecărui domeniu de activitate, precum şi a legislaţiei care

reglementează normativele de cheltuieli.

Avand în vedere specificul activităţii A.I.M.M.A.I.P.E. Cluj Napoca, şi anume

promovarea, finanţareşi monitorizare programe, pentru buna desfăşurare a activităţii,

este necesară achiziţionarea a doua autoturisme.

Efectuarea plăţilor s-a făcut în limita creditelor bugetare aprobate şi pe baza

de acte justificative, numai după ce acestea au fost lichidate şiordonanţate în

conformitate cu Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

angajarea, lichidarea, ordonanţareaşi plata cheltuielilor institutiilor publice,

organizarea, evidenţaşi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, precum şi

acordarea vizei de control financiar preventiv.

Compartiment Juridic

În cadrul oficiului juridic s-au desfăşurat, în principal, următoarele activități:

I. Formularea de cereri de chemare în judecată, întâmpinări, răspunsuri la

întâmpinări, concluzii scrise, precizări poziții procesuale, apeluri, recursuri

și a oricăror altor acte de procedură necesare în acțiunile aflate pe rolul

instanțelor de judecată pe parcursul anului 2020 în care instituția a avut

calitatea de reclamant/ pârât, conform tabelului anexat.

II. Întocmirea de răspunsuri la petițiile/ contestațiile formulate de către

aplicanții pe Programele de finanțare SUN 2017, SUN 2018,

Microindustrializare 2018, Comerț 2018
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III. Înregistrarea și ținerea evidenței contestațiilor depuse de aplicanții pe

Programul SUN 2018 în urma evaluării deconturilor și suport pt.Comisia de

contestații: total contestatii - 21, din care 4 admise și 17 respinse

IV. Soluționarea – ca membri din echipa de soluționare a contestațiilor – a

contestațiilor depuse de către aplicanții la finanțare pe Măsura 1 -

Microgranturi

V. Decizii recuperare ajutor de stat emise în cursul anului 2020

In temeiul prevederilor Ordinului M.M.A.C.A . nr. 1238/2017, privind aprobarea

Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri,

Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat,

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, instituția

a dispus şi întreprins măsurile legale de recuperare a ajutorului de stat acordat unui

beneficiar de AFN acordat pt., respectiv:

Aplicant

Decizia de
recuperare a
ajutorului de

stat

Suma de
recuperat
dispusa

Stadiu
Suma

restituita

TOPAZBALLROM
SRL- SUN 2017

55/08.11.2018 201953,58
lei+dobânda de
la data de
08.11.2018 și
până la data
plății efective a
debitului
principal

Transmis Decizia de
recuperare la DGRFP
Sălaj-AJFP Sălaj prin
Adresa nr.208/
05.02.2019, care a
emis Decizia de
eșalonare la plată
nr.20591/22.08.201
9 (60 luni)

20955 lei
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CMA WORK
TEAM SRL – SUN
2017

69/21.07.2020 183169,69
lei+dobânda de
la data de
31.05.2018 și
până la data
intrării in
faliment
29.06.2020

Transmis

Decizia de
recuperare la DGRFP
Cluj Napoca-AJFP
Maramureș prin
Adresa nr.2170/
12.08.2020, în
vederea înscrierii la
masa credală și cu
această sumă,
respectiv la
Tribunalul MM în
D.faliment
1025/100/2020

CONTRACTE SI ACTE ADITIONALE INTOCMITE IN CADRUL POGRAMELOR

 Verificarea și avizarea contractelor și a actelor aditionale la contractele de

finanțare aferente programelor derulate în anul 2020: Start Up Nation 2018,

Granturi conform OUG 130/2020, astfel:

1. Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii Start-up

Nation - Romania 2018 - acte adiționale: în situațiile de modificare a

acționariatului și locației de implementare, respective pentru prelungirea

termenului de implementare, urmare a pandemiei covid 19

2. Microgranturi și Granturi pentru capital de lucru acordate în conformitate cu

prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele

măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile,

aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei

provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene
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VIZA DE LEGALITATE DECIZII

Pe parcursul anului 2020 au fost vizate pentru legalitate un numar de 125 de

decizii.

ETICĂ PROFESIONALĂ

La nivelul instituţiei este numită o persoană cu atribuţii privind respectarea

normelor legale privind asigurarea eticii profesionale a funcţionarilor publici.

Au fost organizate sedinţe de informare privind normele de etică, cu

precădere în lumina noilor prevederi legale aplicabile – Codul administrativ.

LITIGII ÎN CURS IN ANUL 2020

Nr.
crt. Pârât Reclamant Nr.dosar/

Instanță Obiectul cauzei Stadiu
procesual Observații

1

A.I.M.M.A.
I.P.E.
CLUJ-
NAPOCA

DARMUS
INSTAL
SRL-D

Cerere de
execut.volun
t. a SC
nr.949/2018
A Trib.CJ (DC
4330/2018 a
C.Apel CJ)

D. 541/117/
2020 Trib. CJ

AFN 45.000 lei

Cerere de
amendare a
A.I.M.M.A.I.P.E
. pt.
neexecutarea
hotararii
judecatoresti

ADMIS
(10.07.20
20)

100 lei/
zi
amenda

ACHITAT
debit
22.12.2020

2

A.I.M.M.A.
I.P.E.
CLUJ-
NAPOCA

SODALAN
D AQUA
SRL

1730/111/20
19

Trib.BH

Anulare act
administrativ

(scrisoare
respingere
finanțare caen
neautorizat)

Finalizat -
RESPINS

3

A.I.M.M.A.
I.P.E.
CLUJ-
NAPOCA

SHARKS
FITNESS
COMPANY
SRL

1772/111/20
19

Trib.BH

Anulare act
administrativ

Valoare

Finalizat -
ADMIS

ACHITAT
debit
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18.245,14

Chelt.jud.1.10
0,00

Total
19.345,14

22.12.2020

4

A.I.M.M.A.
I.P.E.
CLUJ-
NAPOCA

NEWS
DISTRICT
SRL

2253/111/20
19

Trib.BH

Anulare act
administrativ

(scrisoare
respingere
finanțare caen
neautorizat)

Fond

6

A.I.M.M.A.
I.P.E.
CLUJ-
NAPOCA

ASCONSUL
TING SRL

877/33/2019

ÎCCJ

Recurs-Actiune
in anularea
hot. Arbitrale RESPINS

7

A.I.M.M.A.
I.P.E.
CLUJ-
NAPOCA

ASCONSUL
TING SRL

26661/211/2
019

Judecatoria

Cluj Napoca

Contestatie la
executare

(debit
42817,04 lei+

5295,85 lei
cheltuieli
executare)

Admisă în
parte

S-a poprit
contul și s-a
scos la
licitație auto
opel mocca;s-
au achitat
sumele
reprezentând
debit
principal,
penalități
actualizate,
cheltuieli
arbitrale,
cheltuieli
executare) și
s-a anulat
licitația)

8

A.I.M.M.A.
I.P.E.
CLUJ-
NAPOCA

SALARIATI
OTIMMC
CJ-N

4344/117/20
19

Trib. CJ

Obligatia de a
face

(recalculare
salarii la nivel
de minister)

RESPINS

9
A.I.M.M.A.
I.P.E.
CLUJ-

TEHCON
BUILDING
SRL

4557/117/20
19

Pretentii:124.8
00 lei ADMIS

ACHITAT
debit
22.12.2020
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NAPOCA

10

A.I.M.M.A.
I.P.E.
CLUJ-
NAPOCA

DINA&MEL
ISA SRL

534/100/202
0

Pretenții
31181,73 lei
(TVA
nedecontat)

Fond

05.10.2020:
de clin a
competenta
in favoarea
Sectíei de
Contencios
Adm-tiv si
Fiscal

11

A.I.M.M.A.
I.P.E.
CLUJ-
NAPOCA

THERMO
SYSTEM
BOTICI
SRL

4305/117/20
20

Cerere în
anulare
(decizie
respingere
finantare SUN
2018)

Fond

12 CMA WORK
TEAM SRL

A.I.M.M.A
.I.P.E.
CLUJ-
NAPOCA

1025/100/20
20

Insolvență

(AFN
183.169,69 lei)

Fond

Decizia de
recuperare
transmisă la
AJFP MM

13

A.I.M.M.A.
I.P.E.
CLUJ-
NAPOCA

RUE 217
Valex
Orizont
SRL

Notificare
punere în
întârziere-
AFN comerț
2018

213960.74 lei
Fază
premergă
toare

ACHITAT
debit
22.12.2020

14

A.I.M.M.A.
I.P.E.
CLUJ-
NAPOCA

RUE 115
Lautam

Notificare
punere în
întârziere-
AFN comerț
2018

250000 lei
Fază
premergă
toare

ACHITAT
debit
22.12.2020

15

A.I.M.M.A.
I.P.E.
CLUJ-
NAPOCA

RUE 186
Trio
Carpet

Notificare
punere în
întârziere-
AFN comerț
2018

232706.36 lei
Fază
premergă
toare

ACHITAT
debit
22.12.2020

Compartimentul Resurse Umane

Pe parcusul anului 2020 la nivelul compartimentului de resurse umane s-a

asigurat colaborarea cu Agenția Națională a funcționarilor publici în vederea realizării
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managementului funcției publice, respectiv comunicarea promptă a modificărilor

intervenite în structura instituției prin actualizarea constantă a bazei de date

construită la nivelul A.N.F.P. S-au întocmit documentațiile necesare obținerii

diverselor tipuri de avize emise de A.N.F.P.

Totodată au fost efectuate înregistrările corespunzătoare în portalul de

management al funcţiei publice și s-au transmis documentele solicitate de A.N.F.P.

Au fost întocmite si transmise toate situațiile cu privire la personalul

instiuției solicitate de către MEEMA ori de alte instituții.

S-au demarat procedurile privind organizarea concursurilor de recrutare în

funcțiile publice de execuție vacante și temporar vacantă, precum și concursul de

promovarea în funcția publică de conducere vacantă de sef serviciu- Serviciul Politici

Implementare Programe pentru IMM, și pentru concursul de recrutare pentru funcția

publică de conducere vacantă de sef serviciu-Serviciul Atragere de Investiții și

Promovare a Exportului, aprobate prin nota de fundamentare de către ministrul de

resort. S-au organizat concursurile de recrutare pe funcțiile publice de execuție

vacante și temporar vacante , astfel că au fost angajate 3 persoane, 1 persoana pe o

functie publică de execuție temporar vacantă, iar ale 2 persoane pe funcții publice de

execuție vacante.

S-a organizat concursul de promovare în funcția publică de conducere

vacantă de sef serviciu Serviciul Politici Implementare Programe pentru IMM si

concursul de recrutare pentru funcția publică de conducere vacantă de sef serviciu-

Serviciul Atragere de Investiții și Promovare a Exportului.

S-a demarat procedura privind organizarea examenului de promovare în

grad imediat superior celui deținut pentru persoana care a îndeplinit condițiile

necesare în conformitate cu prevederile legale.

S-a început reactualizarea dosarelor de personal cu documentele aferente

anului 2020. S-au întocmit dosarele profesionale a noilor angajați. S-a redactat si
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eliberat documente necesare personalului A.I.M.M.A.I.P.E. Cluj-Napoca în diverse

cazuri.

S-au întocmit anexe la fișele de post cu noile atribuții și responsabilității

rezultate din deciziile emise de către directorul executiv.

S-a elaborat planul de formare profesionala a functionarilor publici din

cadrul instituției, în urma căruia acesția au participat la cursuri de

perfecționare/formare profesională conform legislației în vigoare.

În cursul anului 2020, s-au realizat documentele necesare pentru transferul

noilor angajați. Un transfer s-a realizat în luna februarie,un alt transfer fiind făcut in

luna iulie.

S-au emis decizii privind avansarea în gradația corespunzatoare tranșei de

vechime în muncă a angajațiilor care au îndeplinit conditiile prevăzute de legislația în

vigoare.

De asemenea, s-au întocmit adeverinte privind venitul realizat si

adeverințe de vechime în muncă, la solicitarea angajatilor.

S-a efectuat programarea concediilor de odihnă aferente anului 2020,

pentru toţi angajaţii instituţiei, s-au avizat cereri de CO.

S-au întocmit pontajele lunare, precum și pontajele aferente proiectelor în

care este împlicată ca partener A.I.M.M.A.I.P.E. Cluj-Napoca.

Au fost transmise declarații de avere și interese completate de către

personalul instituției, aferente anului 2019, precum și a personalului nou angajat

către Agenția Națională de Integritate.

S-au întocmit documentele necesare achiziționării voucherelor de vacanță

și s-au predat salariaților.

S-a elaborate și transmis documente si situații solicitate de către minister.
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