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ERBSN - e-Buletin  
Centrul Enterprise Europe Network ADR Nord-Est 

 

 

 
Despre Enterprise Europe Network 

 

 

Enterprise Europe Network este o inițiativă a Comisiei Europene, fiind cea mai vastă rețea care sprijină întreprinderile 

la nivel mondial, prin cele peste 600 de centre găzduite în organizații de sprijinire a mediului de afaceri, institute de 

cercetare, universități, centre tehnologice, agenții de dezvoltare etc, din 54 de țări, inclusiv cele 28 state membre ale 

Uniunii Europene, țări candidate, țări membre ale Spațiului Economic European, Brazilia, Rusia, India, China și Africa 

de Sud (BRICS) (Detalii: een.ec.europa.eu) 

 

Rețeaua Enterprise Europe Network este prezentă în Macroregiunea 2 (Regiunile Nord-Est și Sud-Est), prin 

intermediul Consorțiului ERBSN (Eastern Romanian Business Support Network) format din 6 parteneri. Partenerii 

consorțiului sunt: Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Camera de Comert, Industrie și 

Agricultură Galați, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Bacău, Tehnopolis Iași – Parc Științific și Tehnologic, 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și Institutul de Proiectare și Automatizări IPA SA, Sucursala Galați.                                         

 

Centrul Enterprise Europe Network din cadrul ADR Nord-Est oferă gratuit următoarele servicii specializate pentru 

sprijinirea afacerilor (informare, feedback, cooperare și internaționalizare) și a inovării (transfer de know-how și 

tehnologie): 

 

Cuprins: 
- Despre Enterprise Europe Network  

- Informaţii Europene 

- Calendar evenimente în Reţeaua Enterprise Europe 

- Oportunităţi de Afaceri și Inovare                     

http://een.ec.europa.eu/
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• Internaționalizare 

 

Prin completarea unei expresii de interes, vă putem facilita accesul la baza de date Enterprise Europe Network, care 

conține peste 10.000 de profiluri (cereri și oferte de produse/tehnologii și servicii) ale companiilor din aria de acoperire 

a Rețelei EEN.  

De asemenea, puteți beneficia de promovarea ofertei dumneavoastră, prin completarea unui formular descriptiv (profil) 

și înscrierea acestuia în baza de date EEN. Pașii necesari pentru postarea unei oferte sunt explicați în detaliu pe pagina de 

internet www.adrnordest.ro/een de unde puteți descărca și formularele aferente fiecărui tip de oportunitate de colaborare.  

Avantajul utilizării acestei platforme de internaționalizare a parteneriatelor de afaceri și piețelor de desfacere este acela 

că elaborarea și înscrierea unui profil, precum și gestionarea expresiilor de interes sunt activități facilitate în totalitate de 

membrii EEN, asigurând confidențialitatea și relevanța contactelor stabilite.  

 

• Organizare misiuni economice și de brokeraj 

 

Companiile interesate pot participa la evenimente de brokeraj sau misiuni economice organizate periodic la nivelul rețelei 

pe diverse domenii de activitate. De asemenea, în situația în care ați identificat o oportunitate majoră de afaceri, puteți 

propune organizarea unei misiuni economice personalizate. 

 

• Accesare fonduri europene 

 

Experții din cadrul Centrelor Enterprise Europe Network vă oferă, în regim help-desk, informații despre surse de finanțare 

disponibile la nivel regional, național sau european, criterii de eligibilitate și activități eligibile în cadrul unui apel specific 

de proiecte, clarificări pentru completarea cererii de finanțare, sprijin pentru identificarea de parteneri pentru proiecte de 

inovare-cercetare-dezvoltare.  

  

• Informații legislație și politici europene 

 

Centrele Enterprise Europe Network oferă informații privind legislația și politicile europene relevante pentru diferite 

categorii de societăți comerciale sau sectoare economice de activitate, condițiile specifice de comercializare a 

produselor/serviciilor sau condițiile de participare la licitații publice internaționale.  

Opiniile dumneavoastră de îmbunătățire a legislației europene pentru mediul de afaceri sunt colectate periodic, prin 

consultări publice și transmise către factorii decizionali europeni, 

 

• Servicii în sprijinul inovării 

 

Centrul EEN ADR Nord-Est ofera 2 pachete de sprijin dedicate unui număr limitat de IMM-uri inovative din 

județele Bacău, Neamț și Suceava:  

o Dezvoltarea capacităţii de management a inovării în IMM-uri cu potenţial ridicat de inovare (Enhancing 

Innovation Management Capacities). Puteți beneficia de servicii de evaluare și diagnoză a managementului 

inovării (utilizând instrumentul IMP³rove), de asistență pentru elaborarea și implementarea unui plan de măsuri 

care să vizeze creșterea performanțelor economice imediate ale companiei.  

o Sprijinirea IMM-urilor beneficiare de finanțare din Programul Orizont 2020 - Instrumentului pentru 

IMM (SME Instrument) (Key Account Management - KAM). Puteți beneficia de servicii specializate de 

evaluare a nevoilor de asistență tehnică, de identificarea și  recomandarea unui „coach” (specialiști recunoscuți 

în Uniunea Europeană) potrivit, împreună cu care veți elabora documentația și veți implementa cu succes proiectul 

inovator care a primit finanțare în etapele primare de dezvoltare ale proiectului(Etapa 1 – nota conceptuala sau 

Etapa 2 – studiu de fezabilitate). 

 

Detalii suplimentare: www.adrnordest.ro/een.  

 

 

 

http://www.adrnordest.ro/een
http://www.adrnordest.ro/een
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Informații europene 
 

Se apropie cei 200.000 de euro pentru microîntreprinderi 
 

Prioritatea de investiție 2.1. a Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, care oferă ajutoare de minimis 

de până la 200.000 de euro cu fonduri europene urmează să fie deschisă printr-un apel de proiecte estimativ în cursul lunii 

februarie 2016, a declarat, pentru StartupCafe.ro, Gabriel Friptu, director în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, coordonatorul programelor pentru fonduri UE gestionate de MDRAP.  

 

"Sperăm că vom putea deschide apelul de proiecte în cursul lunii februarie. Dorim ca înscrierea să se facă online 

și așteptam definitivarea sistemului electronic de la Ministerul Fondurilor Europene", a declarat, pentru StartupCafe, 

Gabriel Friptu.  

 

Aceasta linie de finanțare ar fi trebuit să se deschidă încă de anul trecut, când, tot estimativ, s-au avansat mai multe 

perioade, fie în vara, fie în toamna lui 2015. Prin urmare, până la publicarea efectiva a Ghidului solicitantului în 

forma consolidata nu se poate ști cert când va fi lansat apelul de proiecte.  

 

Microîntreprinderile vor primi până la 200.000 de euro, fără contribuție proprie 

 

Noua linie de finanțare va oferi microîntreprinderilor ajutoare de minimis de maximum 200.000 de euro, pentru investiții.  

 

Intensitatea finanțării este de 100%, ceea ce înseamnă ca nu va fi necesar că firmele să contribuie cu bani proprii la 

investiție.  

 

"Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 100% din valoarea eligibilă a investiției, 

în limita de minimis - valoarea maxima a ajutorului ce poate fi acordată unei întreprinderi unice, din fonduri 

publice, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare 

și anul curent depunerii cererii de finanțare) este de 200.000 de euro" - a precizat Autoritatea de management POR, 

în consultarea publică pentru viitoarea linie de finanțare.  

 

Eligibile vor fi doar microîntreprinderile, adică acele întreprinderi care au cel mult 9 angajați și realizează o cifră de 

afaceri anuala netă sau dețin active totale de maximum 2 milioane de euro. 

 

În plus, beneficiarii trebuie să întrunească o serie de condiții suplimentare de eligibilitate, cumulate, printre care amintim: 

- Să aibă vechime de cel puțin 1 an fiscal integral 

- Să fie societate comercială sau societate cooperativă (SRL, cooperative etc). Sunt, deci, excluse PFA-urile, de exemplu.  

- Să aibă cel puțin un angajat (și cel mult 9). Aceasta condiție a fost însă revizuita în urma consultărilor, prevederile finale 

referitoare la numărul de angajați urmând sa fie publicate în Ghidul solicitantului - forma consolidată.  

 

Unde și în ce va putea antreprenorul sa investească banii europeni 

 

De la bun început, trebuie sa precizam ca vor fi excluse de la finanțarea prin aceasta linie microîntreprinderile din regiunea 

București-Ilfov, care este considerată ca fiind mai dezvoltată.  

 

Astfel, antreprenorii din Capitală și județul Ilfov sunt îndemnați să folosească instrumentele financiare europene, cum 

sunt garanțiile europene, la contractarea de credite bancare.  

 

"Urmare a finalizării evaluarii ex-ante privind utilizarea instrumentelor financiare dedicate IMM-urilor în perioada 2014-

2020, s-a evidențiat faptul că alocarea financiară dedicata regiunii Bucuresti-Ilfov ar avea un efect de multiplicare mai 

mare daca ar fi utilizata în cadrul unui instrument financiar. IMM-urile din regiunea BI vor putea utiliza instrumentul de 

garantare" - spune AM POR.  

 

De asemenea, vor fi finanțate doar afacerile din mediul urban: orașele și municipiile din România, precum și satele 

care din punct de vedere administrativ - teritorial aparțin de orașe, ci nu de comune. 
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"Spațiul destinat implementării proiectului trebuie sa fie situat în mediul urban, în cadrul regiunii de dezvoltare 

în care se depune cererea de finanțare" - precizează AM POR. 

 

Ca domeniu de activitate, principala activitate sprijinită prin intermediul acestei priorități de investiție vizează 

Construcția / modernizarea și extinderea spațiului de producție / servicii a microîntreprinderilor, inclusiv dotare 

cu active corporale și necorporale. 

 

Lista activităților eligibile (clasele CAEN) a fost publicată 

împreuna cu ghidul consultativ.  

 

Precizare: Prin POR 2014-2020 vor fi finanțate doar activitățile 

care se regăsesc în domeniile identificate de către Strategia 

Naționala de Competitivitate , precum și cele care se regăsesc în 

Planurile de Dezvoltare Regionala.   

 

Totodată, în urma negocierilor cu Comisia Europeană pentru 

aprobarea POR, au fost stabilite complementaritățile pe anumite 

activități/domenii cu alte programe finanțate din diferite fonduri 

europene, pentru a evita dubla finanțare, ceea ce a avut ca efect 

ELIMINAREA unor domenii de activitate (de ex. agricultura, 

silvicultura, pescuit și acvacultura, procesarea alimentelor și a băuturilor, etc. )   - a menționat AM POR.  

O singura activitate se finanțează, iar aceasta activitate poate fi principală sau secundară. 

 

Ce se întâmplă cu TVA 

 

Un aspect important al acestei scheme de finanțare este legata de eligibilitatea taxei pe valoare adăugată.  

 

Potrivit AMPOR, antreprenorii vor putea deconta din bani europeni cheltuiala cu taxa pe valoare adăugată la investiții, 

dar numai în cazul în care aceasta este nedeductibilă.  

 

"Este eligibilă doar TVA nedeductibilă, potrivit legii. Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de 

maximum 100% din valoarea eligibilă a investiției, în limita de minimis. Valoarea eligibilă cuprinde și TVA 

nerecuperabilă, conform legii (cheltuiala eligibila)", a menționat AM POR.  

 

O altă chestiune este legată de durata maximă de implementare a proiectelor. Aceasta va fi stabilită în funcție de aprobarea 

schemei ajutorului de minimis. 

 

Sursa: StartupCafe.ro 

 

 

Se modifică procedurile de implementare a Programelor cu finanțare nerambursabilă 

guvernamentală!  
 

La sfârșitul lunii ianuarie 2016 a avut loc o reuniune de lucru a Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM, în care 

au fost discutate procedurile de implementare și grilele de evaluare pentru cele 6 programe naționale pentru IMM-uri care 

vor fi derulate în anul 2016, cu finanțare de la Guvernul României. Pe baza consultărilor, reprezentanții CCDIMM au 

http://www.startupcafe.ro/stiri-finantari-20738092-apropie-cei-200-000-euro-pentru-microintreprinderi-fara-bani-acasa-cine-plateste-tva.htm
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propus și aprobat în cadrul ședinței mai multe modificări 

care să clarifice procesele de scriere și implementare a 

proiectelor:  

 

1. Programul național multianual de 

microindustrializare:  

 

 eliminarea condiției de vechime maximă de 5 ani 

a societăților aplicante și introducerea condiției 

de vechime minimă de 2 exerciții financiare; 

 înlocuirea modalității de acordare a punctajului 

pentru praguri de valoare a investiției eligibile în 

procent de aport propriu; 

 eliminarea categoriei “administrator” din 

cuprinsul criteriilor de eligibilitate prevăzute la 

art. 3.2. litera d) din procedura analizata; 

 adăugarea în categoria codurilor CAEN eligibile a clasei 17 – fabricarea articolelor din hârtie și carton; 

 acordarea de punctaj suplimentar la finanțare societăților care au obținut profit din exploatare la 31.12.2015 și 

eliminarea punctajului pentru pragul previzionat al profitului reinvestit; 

 reformularea acordării punctajului pentru achiziția de bunuri din categoria mijloacelor fixe, urmând a se cumula 

cu ponderea mijloacelor fixe din categoria 2.1. și 2.2. din HG 2149/2004, raportata, în procente, la valoarea totala 

a cheltuielilor eligibile; 

 eliminarea condiției minime de vechime pentru categoria “șomer” din punctaje; 

 eliminarea obligativității ștampilei pe documente; 

 depunerea documentațiilor într-un singur original și o copie certificata în loc de 1 original și 2 copii conforme cu 

originalul; 

 adăugarea sintagmei “cu normă întreagă și pe perioada nedeterminată” pentru toate locurile de muncă punctate în 

cadrul programului; 

* modificările realizate în cadrul acestui Program vor fi preluate la nivelul tuturor programelor în care se regăsesc 

prevederi similare  

 

2. Programul pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în mediul rural: 

 

 eliminarea din categoria aplicanților eligibili a formei de organizare Întreprindere Familiala (IF); 

 eliminarea din categoria cheltuielilor eligibile a construcțiilor; 

 verificarea existentei autorizării codului CAEN al furnizorilor beneficiarului finanțării; 

 reformularea obligativității sediului și tuturor punctelor de lucru în mediul rural; 

 

3. Programul START: 

 

 acordarea de punctaj suplimentar pentru activitățile din categorii aparținând industriilor creative, așa cum sunt 

menționate în Strategia Orizont 2020; 

 implementarea în aplicația de înscriere a posibilității de descărcare a planului de afaceri trimis spre verificare în 

format *.pdf, imediat după trimitere; 

 simplificarea modalității de completare în aplicație a fluxului de numerar previzionat; 

 implementarea programului prin agenție de implementare/instituție de credit partenera; 

 acceptarea ca și furnizori eligibili de consultanta și a ONG-urilor; 

 

4. Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piața  
 

 reformularea legăturii activelor achiziționate cu activitatea pe care aplica în sensul inserării cheltuielilor comune 

domeniilor de activitate; 
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5. Proiectul programului pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii 

debutanți în afaceri  
 

 implementarea programului prin agenție de implementare/instituție de credit parteneră; 

 

6. Proiectul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii - TIMM 2016  
 

 a fost votat în forma actuală a proiectului cu posibilitatea transmiterii de noi cheltuieli eligibile ce pot aduce plus-

valoare IMM-urilor, de către toți membrii invitați. 

 

Procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat amâna lansările Programelor în 2016 

 

La sugestia tuturor membrilor CCDIMM de a lansa programele în regim de urgenta pentru a permite aplicanților și 

implementatorilor timpi suficienți de derulare a activităților acestora, Adrian Panait, director al Direcției Politici 

Antreprenoriale și Implementare Programe pentru IMM (DPAIPIMM), a amintit prevederile inițiativei legislative a 

Consiliului Concurentei OUG 77/2014 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 20/2015 care impune structurii 

de specialitate pași suplimentari de parcurs în lansarea programelor fata de anii precedenți, respectiv:  

 

 Să informeze Consiliul interministerial „Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat" cu 

privire la intenția de a institui o măsura de acest tip și solicită inițierea, de către Ministerul Finanțelor Publice, a 

Memorandumului privind încadrarea măsurii în cauza în politicile economico-bugetare și financiare ale statului 

român. 

 

 Să transmită Ministerului Finanțelor Publice informațiile necesare evaluării și încadrării masurilor susceptibile a 

reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român. 

 

 Să solicite Ministerului Fondurilor Europene punctul de vedere privind complementaritatea măsurii de ajutor cu 

programele finanțate din fonduri europene (complementaritatea trebuie să evidențieze dacă există o suprapunere 

a măsurii ce se intenționează a fi instituită, finanțată de la bugetul de stat, cu masurile finanțate din fonduri 

europene). 

 

 Ministerul Finanțelor Publice să analizeze strict din perspectiva încadrării în politicile economico-bugetare și 

financiare ale statului roman informațiile transmise de furnizori/inițiatori, luând în considerare minuta 

consultărilor din cadrul CIAS și punctul de vedere al Ministerului Fondurilor Europene privind 

complementaritatea măsurii de ajutor de stat cu programele finanțate din fonduri europene. 

 

 Memorandum inițiat de Ministerul Finanțelor Publice, avizat de instituția furnizoare a măsurii de ajutor de stat/de 

minimis și aprobat de Primul-ministru al României. 

 

 Măsura de ajutor de stat exceptată de la obligația de notificare la Comisia Europeană poate fi pusă în aplicare 

doar după avizarea acesteia de către Consiliul Concurenței. În vederea avizării, vor fi transmise Consiliului 

Concurenței, pe lângă proiectul actului normativ de instituire a măsurii (HG, Ordin etc. atașat), o copie a 

memorandumului menționat, împreună cu analiza de oportunitate, elaborată conform prevederilor. art. 3 , alin (4) 

din OUG 77/2014. 

 

Sursa: DPAIPIMM 

 

 

Guvernul a aprobat normele metodologice pentru gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-2020 
 

Guvernul a aprobat, în ședința din 3 februarie 2016, Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgenta nr. 

40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Aceste norme 

vizează implementarea următoarelor programe operaționale: Programul Operațional Regional (POR), Programul 
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Operațional Asistență Tehnică (POAT), Programul Operațional Competitivitate (POC), Programul Operațional Capital 

Uman (POCU), Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Programul Operațional Infrastructura Mare 

(POIM) și Programul Operațional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD).  

 

Actul normativ aprobat de Guvern stabilește modul în care se face programarea bugetara a fondurilor europene și a 

contribuției publice naționale, detaliază fluxurile financiare, modul în care sumele aferente acestor proiecte trebuie să 

se reflecte în evidenta contabila proprie a beneficiarilor, precum și condițiile cumulative care trebuie îndeplinite de 

beneficiar pentru a putea solicita și primi sumele aferente prefinanțării.  

 

Conform mecanismului aplicabil cererilor de plata, prefinanțarea se acordă în tranșe, pentru o perioadă de maxim 3 

luni, fără ca perioada pentru care se acordă ultima tranșă să depășească durata contractului/deciziei/ordinului de finanțare. 

În maxim 10 zile calendaristice de la expirarea termenului pentru care s-a acordat tranșa de prefinanțare, beneficiarul 

trebuie să depună o cerere de rambursare prin care să justifice utilizarea prefinanțării transferate de către autoritatea de 

management, precum și a contribuției proprii aferente cheltuielilor eligibile. În cazul în care beneficiarul nu depune cerere 

de rambursare în termenul prevăzut, autoritățile de management au obligația recuperării întregii sume acordata ca tranșă 

de prefinanțare și nejustificată. 

 

Actul normativ stabilește, de asemenea, modul în care se face angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate 

la nivelul programelor operaționale, modul de derulare a proiectelor în parteneriat, precum și fluxurile financiare 

aplicabile implementării proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, ai căror beneficiari sunt 

operatori economici cu capital de stat. 

 

Sursa: Guvernul României 

 

 

Tutorial video MySMIS 
 

Reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene (MFE) și StartupCafe.ro au prezentat un tutorial video care descrie 

funcționarea sistemului MySMIS, prin care potențialii beneficiari din România vor putea să solicite fonduri europene 

nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2020. 

 

După finalizarea testelor,  noul Sistem MySMIS va fi disponibil la adresa https://2014.mysmis.ro, activ permanent, iar 

noile apeluri vor fi disponibile direct în aplicație, potrivit MFE. Aplicația este unică și va arata la fel pentru toate 

Programele Operaționale. 

 

Va invitam sa vizualizați acest tutorial video pentru a va familiariza cu acest nou sistem:  

https://www.youtube.com/watch?v=3nGR-jxPYQ0 

 

 

Evenimente din Rețeaua Enterprise Europe Network 
  

 

Calendar evenimente internaționale 

 
 

Vezi calendarul complet: http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents  

Prin intermediul rețelei Enterprise Europe Network sunt organizate numeroase 

manifestari cu scopul de a identifica noi parteneri de afaceri sau dezvoltare de 

proiecte de cercetare-inovare și transfer de tehnologii, cum ar fi misiuni 

economice sau evenimente de parteneriat (brokeraj). 

Daca sunteți interesat de unul din evenimentele de mai jos, vă rugăm să contactați 

Centrul Enterprise Europe Network ADR Nord-Est. 

https://2014.mysmis.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=3nGR-jxPYQ0
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents


8 

 

Martie – Aprilie 2016 

 

Data Titlu Tara Oras 

01-Mar-2016 About Japan Webinar: The Non-Life Insurance Sector în 

Japan 

Belgium Internet 

01-Mar-2016 Bio Wales 2016 United Kingdom Cardiff 

02-Mar-2016 Brokerage event Farmaforum 2015 Spain Madrid 

03-Mar-2016 Auckland Innovation Forum B2B Matchmaking New Zealand Auckland 

03-Mar-2016 Working smarter and getting more achievements Austria Graz 

03-Mar-2016 Creative Connections, a Bridging Borders Event United Kingdom Derry 

06-Mar-2016 DroneDays 2016 Brokerage Event Belgium Brussels 

07-Mar-2016 EU-Mexico Cooperation Days Mexico Mexico City 

07-Mar-2016 IMP3rove - Introduction to the Approach Germany Dusseldorf 

08-Mar-2016 Company Mission to the JEC Composites Show 2016, Paris France Paris 

08-Mar-2016 Enterprise Europe Network - Newcomers training  Belgium Brussels 

08-Mar-2016 EU-Mexico Cooperation Infoday Mexico Mexico City 

08-Mar-2016 Company Mission to Ecobuild 2016 United Kingdom London 

08-Mar-2016 About Japan Webinar: White Biotech Belgium Internet 

08-Mar-2016 About Japan! Cross-cultural workshop în Copenhagen Denmark Copenhagen 

08-Mar-2016 International water and irrigation exhibition SMAGUA 

2016- Brokerage event 

Spain Zaragoza 

09-Mar-2016 ECOBUILD & RESOURCE Matchmaking 2016 United Kingdom London 

09-Mar-2016 Digital Health B2B Skype Match 2016 United Kingdom Online 

09-Mar-2016 ITB 2016 - International Matchmaking Event for the 

tourism sector 

Germany Berlin 

10-Mar-2016 Brokerage Event în the framework of the International Fair 

of Metal Processing STOM 2016 

Poland Kielce 

10-Mar-2016 Project Factory Industry 4.0 Belgium Brussels 

14-Mar-2016 Food Business Meetings Tavola 2016 Belgium Kortrijk 

14-Mar-2016 CeBIT Future Match 2016 Germany Hannover 

14-Mar-2016 Thematic Guided Tours to the Lower Saxony and 

Switzerland at CeBIT 2016 

Germany Hannover 

15-Mar-2016 EEN Brokerage Event during ESEF 2016 în Utrecht (NL) Netherlands Utrecht 

15-Mar-2016 Brokerage event on connected medical devices between 

Swiss and UK companies 

United Kingdom London 

15-Mar-2016 Company mission to Shanghai for Dutch fashion companies China Shanghai 

15-Mar-2016 Commercialisation of Hydrogen & Fuel Cells Technology United Kingdom Birmingham 

15-Mar-2016 IMP3rove -  Introduction to Action Plan Development Germany Berlin 

16-Mar-2016 Energy Match at Vaasa EnergyWeek 2016 Finland Vaasa 

16-Mar-2016 Business Matchmaking at the Lieferantentag M-V Suppliers 

Fair 

Germany Rostock 

16-Mar-2016 Brazilian Entrepreneurial Mission on the Occasion Of 

Cosmoprof Worldwide Bologna  

Italy MILAN / 

BOLOGNA 

16-Mar-2016 Seminar on Overseas Development of Chinese Enterprises 

(Hamburg Session) 

China Qingdao 

16-Mar-2016 SBE16 Malta: Towards a Sustainable Built Environment Malta Valletta 

17-Mar-2016 Slovakian Entrepreneurs meet Bavarian Craftsmen - Wood 

related sectors 

Germany Nürnberg, 

Roding, 

Marktlkofen 
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17-Mar-2016 Sustainable Built Environment Malta B2B Malta Valletta 

18-Mar-2016 Grenzeloos Brokerage Event for German and Dutch 

Entrepreneurs 

Netherlands Groningen 

20-Mar-2016 Company mission for German companies to explore 

business opportunities în Turkey în the cities Bursa, 

Eskisehir and Konya 

Turkey Bursa, Eskisehir, 

Konya 

21-Mar-2016 H2020 Energy Market Uptake Calls 2016-17 Brokerage 

Event 

Turkey Istanbul 

22-Mar-2016 About Japan Webinar: Toy Industry în Japan Belgium Internet 

23-Mar-2016 Anglo-Dutch Joint Brokerage Event Netherlands The Hague 

23-Mar-2016 Greek and Cypriot SMEs are looking for new opportunities 

în Medical and Religious Tourism în Russia: Company 

mission to Moscow 

Russia Moscow 

24-Mar-2016 Company Mission Between Bosnia Herzegovina and 

Turkish Companies 

Bosnia and 

Herzegovina 

Sarajevo 

30-Mar-2016 Company mission to the Russian research institute JINR 

Dubna 

Russia Dubna / Moscow 

region 

01-Apr-2016 Matchmaking event "MEET4BUSINESS" Slovenia Gornja Radgona 

01-Apr-2016 Innovative Enterprise: Financing Ideas from Europe Netherlands The Hague 

05-Apr-2016 WIRE and TUBE Company Mission Program Germany Düsseldorf 

06-Apr-2016 B2B Matchmaking at the IT Summit 2016 Austria Linz 

06-Apr-2016 Smart cities solutions for new generation services for 

tourism and cultural heritage: Company mission to Sofia 

Bulgaria Sofia 

07-Apr-2016 7th International Technology Transfer Days 

BIOMATERIAL 2016 

Germany Erfurt 

07-Apr-2016 IndustryMatchMaking 2016 - IMM2016, Business and 

technology matching event 

Bulgaria Sofia 

11-Apr-2016 Danish companies on market and export exploration visit to 

India  

India New Delhi 

11-Apr-2016 Biomass Company Mission Denmark to Styria/Austria  Austria Graz / Austria 

11-Apr-2016 "Zero Energy Buildings as a challenge for the Med Region" 

International Workshop 

Greece Chania 

12-Apr-2016 Virtual Reality World Congress United Kingdom Bristol 

12-Apr-2016 Food & Hotel Asia 2016 Singapore Singapore 

13-Apr-2016 Company Mission to Belgrad/Serbia with a focus on 

environment, energy, construction and infrastructure, 

industrial modernisation 

Serbia Belgrad 

14-Apr-2016 SG Services and Retail Meeting Malta Valletta 

15-Apr-2016 BUD-GRYF b2b matchmaking 2016 Poland Szczecin 

15-Apr-2016 Brokerage event Tatra Expo construction and living 2016 Slovakia Poprad 

18-Apr-2016 The Future of Building Austria Vienna 

19-Apr-2016 Horizon 2020 Space Info day and Workshop on Space 

Science and Technology Co-operation, Ljubljana, Slovenia  

Slovenia Ljubljana 

19-Apr-2016 Brokerage Event "Light Weight Construction" Austria Linz 

20-Apr-2016 conhIT Business Meetings 2016 Germany Berlin 

21-Apr-2016 Tech Match @ Business Rocks #BR2016 Manchester - 21-

22 April 2016 

United Kingdom Manchester 

21-Apr-2016 AgroDays Normandie - ADN (B2B în agrofood sector) France Touques 

21-Apr-2016 Inauguration of EEN Singapore Centre cum EU-Singapore 

Networking & Brokerage Event 

Singapore Singapore 

22-Apr-2016 jazzahead! Matchmaking 2016 Germany Bremen 
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25-Apr-2016 EEN Brokerage Event during Hannover Messe 2016  Germany Hannover 

26-Apr-2016 Hannover Messe 2016: Technology Cooperation Days Germany Hannover 

27-Apr-2016 EUREKA Innovation Week 2016: Matchmaking event Sweden Stockholm 

27-Apr-2016 Brokerage Event Alimentaria 2016 Spain Barcelona 

28-Apr-2016 38th AgroFood Sector Group Meeting Spain Barcelona 

28-Apr-2016 Business opportunities between UK and South of France 

companies în Medical Technologies, ICT and Tourism 

United Kingdom London 

28-Apr-2016 4th Biopesticide Event - Minimising the environmental 

consequences of Biopesticide use. 

United Kingdom London 

29-Apr-2016 Boat Show Palma Brokerage Event 2016 Spain Palma de 

Mallorca 

 

 

Oportunități de  Afaceri și de Inovare 

Prin intermediul bazei de date centralizate (POD - Partnering Opportunities Database),  Rețeaua Enterprise Europe 

Network pune la dispoziția societăților comerciale, institutelor de cercetări, universităților și altor organizații profesionale 

și de afaceri diverse OFERTE / CERERI DE OFERTE din domeniul afacerilor sau inovării / tehnologiilor inovatoare, 

oferind posibilitatea de CĂUTARE ȘI IDENTIFICARE DE NOI PARTENERI.  

 

Organizațiile interesate din județele Neamț, Bacău și Suceava de a-și promova oportunitățile de inovare sau afaceri 

se pot adresa Centrului Enterprise Europe ADR Nord-Est, care oferă, în mod GRATUIT, informații și sprijin.    

 

Date de contact: 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 

Piatra Neamț, Str.Lt.Drăghescu nr.9         

Tel: 0233 218.071 

Fax: 0233 218.072 

E-mail: een@adrnordest.ro 

www.adrnordest/een 

 

 

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI  
 

 

BOPL20151208007 

O companie poloneza specializata în producția de suplimente alimentare este în căutarea de distribuitori sau agenți capabili 

sa le distribuie produsele pe piețele externe. 

Produsul este compus din colagen pur din pește liofilizat peste (50%), precum și lapte de capră și de iapă, aronia și afine, 

conținând din abundență  vitamine și minerale naturale, care sunt necesare pentru buna funcționare a organismului uman. 

Compania caută distribuitori sau agenți care au contact cu centrele care comercializează produse dietetice, farmacii și 

centre de fitness. 

 

BOHU20151117005 

Firma din Ungaria, specializată în construcția de clădiri și utilități publice, este în căutarea de parteneri pentru încheierea 

unor acorduri de prestări servicii, subcontractare sau înregistrarea de societăți mixte pentru proiecte noi în România.  

 

mailto:een@adrnordest.ro
http://www.adrnordest/een
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Compania desfășoară activități de proiectare și construcție pentru autorități publice și întreprinderi. Compania oferă pentru 

diverse forme de colaborare personal și echipamente de construcție. 

 

BRLT20151125001 

O companie din Lituania, specializată în comercializarea de diferite tipuri de cauciucuri, își oferă serviciile de distribuție 

pentru producători străini. Principala activitate a companiei este de oferire de servicii logistice pe piața europeană, dar are 

și o divizie de vânzare de cauciucuri. Compania caută un partener industrial care îi poate furniza tipuri variate de 

cauciucuri de înaltă calitate. 

 

BRLV20150805001 

O companie din Lituania caută parteneri - proprietari de nave care le pot oferi servicii sau le pot închiria nave pentru 3-4 

operațiuni logistice (cu posibilitate de cooperare pe termen lung). Partenerul dorit ar trebui să asigure și asistență 

profesională și servicii din industria maritimă. Compania este interesată de nave pentru containere intermodale standard, 

cargo, capacitatea navelor poate fi discutată în funcție de fiecare proiect. 

 

BRGR20151027001 

O companie din Grecia, cu aproximativ 90 ani de experiență în producerea, comercializarea și exportul de condimente, 

care acoperă toate preferințele clienților, își dorește o cooperare pentru producția acestora. Produsele vor fi vândute ca 

marcă privată sub numele companiei grecești. 

 

BOGR20151207001 

O companie din Grecia care oferă excursii și tururi cu bicicleta pe insula Creta este în căutarea pentru agenții turistice 

care doresc să ofere servicii alternative clienților lor. Compania oferă sprijin complet pentru tururi pe sosea și off-road și 

are capacitatea de a organiza ciclism montan, ciclism rutier și tururi personalizate peste tot pe insula Creta. Cu potențialii 

parteneri ar trebui sa colaboreze în cadrul unui contract de agenție comercială. 

 

BOPL20160113004 

Un institut de cercetare  din Polonia oferă servicii de laborator pentru stabilirea compatibilității electromagnetice. Testele 

pot dovedi daca anumite produse pot îndeplini cerințele Directivei UE de compatibilitate electromagnetica (2004/108 / 

CE). Institutul caută companii (producători sau importatori) active  în industria  produselor electronice sau electrice  cărora 

doresc sa le examineze  compatibilitatea electromagnetică, pe baza unui contract de agenție comercială sau un acord de 

servicii. 

 

BRSE20151007001 

O companie suedeza de bijuterii, nou înființată, caută producători care o poate ajuta să realizeze produse exclusive, create 

manual cu materiale naturale, cum ar fi pielea. Compania caută un producător care să lucreze cu piele pentru obiecte mici, 

pentru cooperare pe termen lung. Partenerul ar trebui sa poată coase și asambla produse din piele, începând cu cantități 

de aproximativ 500 bucăți pe lună. 

 

BRSE20151026001 

O companie din Suedia a dezvoltat o nouă tehnologie pentru reciclarea textilelor și construiește acum o fabrică pilot. 

Pentru a avea un proces controlat, compania caută parteneri care au cantități mari de decupaje textile industriale și care 

sunt interesați să le ofere pentru alte utilizări. Furnizarea textilelor s-ar putea face de exemplu, prin transporturi lunare.     

 

BRGR20150921001 

Grupul de companii grecești se ocupă exclusiv cu produsele ecologice (alimentare și nonalimentare) și este interesat de 

identificarea furnizorilor și producătorilor de produse ecologice (hrană uscată și proaspătă, legume, ierburi, condimente, 

și cosmetice) pentru a extinde catalogul de bunuri. Se dorește încheierea de contracte cu noi parteneri care pot oferi 

produse ecologice care sunt complementare gamei deja existente.  
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OPORTUNITĂȚI DE INOVARE  
 

 

TRMK20140710001 

O companie din Macedonia, specializată în domeniul energiei regenerabile, este în căutare de parteneri pentru a construi 

ferme mici în Macedonia cu scopul punerii în aplicare a unei noi tehnologii robotizate de mulgere a vacilor. Compania 

este în căutarea unui acord de cooperare tehnică. 

 

TOSI20151118001 

Un IMM sloven specializat în baze de date,  hărți de navigație și topografice, a dezvoltat o hartă vector  (state-of-the-art), 

care permite cartografierea și  revizuirea tabelului de date spațiale pentru un teritoriu întreg. Principalele avantaje ale harții 

sunt funcționalitățile avansate, cum ar fi: suport pentru prepararea geo-analiză, planificare și avansare, precum și 

optimizări de sprijin logistic pentru companii. Sunt căutați parteneri pentru licențiere sau de cooperare tehnică.     

 

TOES20151229002 

Companie spaniola specializata în dezvoltarea și scalarea de noi procese de producție și purificarea proteinelor (proteine 

industriale, nutraceutice și terapeutice) și alte biomolecule din material vegetal, are un pachet de tehnologie pentru a 

produce biomolecule de interes din anghinare produse secundare din industria de conserve. Se caută un partener industrial 

pentru a obține un acord comercial cu asistență tehnica. 

 

TODE20141104001 

O companie germana a dezvoltat un sistem electro-chimic pentru dezumidificarea / restaurarea și protecția clădirilor 

împotriva umidității. Sistemul transforma o încăpere umeda într-un mediu uscat, stabil și sănătos într-o perioada scurta 

de timp (fără săpături, tratamente chimice). Poate fi, de asemenea, utilizat preventiv în zone cu infiltrații sau potențial de 

inundare. Compania caută parteneri pentru încheierea unui acord comercial cu asistență tehnică și cooperare tehnică cu 

transfer know-how.     

 

TOMK20150701001 

O companie din Macedonia, activa în domeniul soluțiilor IT, a dezvoltat o aplicație software de automatizare care permite 

utilizatorului de a avea acces la toate bunurile vândute și nevândute și toate facturile fiscale, de transport maritim precum 

și alte documente care pot fi tipărite și arhivate. Compania este interesată de a colabora cu hoteluri, restaurante și alte 

societăți comerciale interesate de acord comercial cu asistență tehnică. 

 

TRIE20151207001 

Un IMM din Sud-Vestul Franței, specializat în fabricarea hainelor pentru încălzire și echipamente a dezvoltat mănuși și 

pantaloni de încălzire pentru uz în aer liber și aplicații medicale. Compania caută parteneri cu o experiența în bio-ceramică 

pentru a proiecta și oferi o noua gama de haine de încălzire printr-un acord de cooperare tehnică, utilizând textile bio-

ceramice.     

 

04 SK SKBB 0B3H 

Un institut din Slovacia de Fizica a dezvoltat și construit un senzor special. Senzorul este destinat controlului precis al 

încălzirii, cu aplicabilitate în tehnicile de măsurare tranzitorii și de măsurare a temperaturii de suprafață. Producătorul își 

oferă serviciile de consiliere la locul de aplicare dorit de client. 

 

TOFR20151023001 

Un IMM francez este specializat în tehnicile de reducere a noxelor din industrie, agricultura și comunități publice. 

Specialist în tratarea biologică a noxelor și compușilor organici volatili, a dezvoltat o soluție eficientă de tratare a aerului 

contaminat cu noxe (H2S, NH3 și VOCs). Acest biofiltru modular compact poate fi mutat în diferite locații. Compania 

oferă posibilitatea de încheiere a unui acord comercial cu asistență tehnică. 

 

TOLT20151028001 

Un IMM din Lituania cu expertiză în producerea de energie și conversie, a dezvoltat o noua tehnologie și dispozitiv care 

transformă energia electrică în energie termică. Prin aplicarea unor procedee de cavitație, dispozitivul se dovedește a fi 

extrem de eficient în comparație cu alternativele disponibile pe piața (de exemplu, geotermala, gaz sau cele electrice). 

Compania oferă colaborare tehnică, de acordare a licențelor și acord comercial cu asistență tehnică. 
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TOFR20151027001 

Un start-up din Franța activ în domeniul nutriției, sănătății, bunăstării și performanței cabaline este în căutarea de parteneri 

pentru a dezvolta noi servicii și competente în domeniul creșterii cabaline și a aplicațiilor conexe. Acesta este interesat de 

colaborări internaționale de cercetare și tehnice cu industria și mediul academic, cu scopul final de a introduce pe piața 

noi produse sau servicii.     

 
  

 
 

 
 

 

 

Comisia Europeană și persoanele care acționează în numele Comisiei Europene nu sunt responsabile pentru modul în care poate fi utilizată informația 

conținută în acest e-buletin. Punctele de vedere din aceasta publicație aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar politicile Comisiei Europene. 
 
 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est  

Centrul Enterprise Europe Network 

Str. Lt. Drăghiescu, nr. 9, Piatra Neamț, jud. Neamț  

Tel. 0233 218.071  

Fax. 0233 218.072  

E-mail: een@adrnordest.ro 

www.adrnordest.ro/een 
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