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Explorarea Oportunitatilor de Cooperare, Potentialul Nevoilor si Provocarilor Comune 
 

OBIECTIVELE MISIUNII ECONOMICE 

Având in vedere preocupările constante ale ADR Nord-
Est in sprijinul mediului de afaceri din regiune si ținând 
cont de importanta relațiilor bilaterale stabilite de către 
ADR Nord-Est cu Alianta Provinciilor de Nord din 
Olanda, dorim sa vă semnalăm oportunitatea de a 
participa la misiunea economica dedicata companiilor 
din domeniile apa, energie, deseuri ce se va desfășura 
la Leeuwarden, Olanda in luna ianuarie 2017.  
 
Dat fiind potențialul economic al Regiunii Nord-Est, 
principalele obiective ale misiunii economice se vor 
concentra in jurul următoarelor teme: 

• Dezvoltarea de proiecte inovative 
• Vizitarea unor companii cu acelasi profil 
• Schimb de experienta 
• Cunoasterea bunelor practici din EU 
• Accesarea de noi piețe de desfacere 
• Oportunitati de internaționalizare a activității 

companiilor 
 

DE CE OLANDA? DE CE ESTE BENEFIC 
PARTENERIATUL CU OLANDA DE NORD? 
 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADR 
NE) si Samenwerkingsverband Noord Nederland 
(SNN, Provinciile Aliantei din Olanda de Nord) lucreaza 
impreuna pentru a incuraja colaborarea intre cele doua 
regiuni, cu obiectivul de a identifica si elimina 
provocarile comune si a stimula generarea cresterii 
economice si a prosperitatii, in ambele regiuni. 
 
In cadrul evenimentelor si a programului de vizite, 
participantii vor avea ocazia de a-si impartasi din 
experienta lor si de a identifica oportunitati concrete de 
colaborare: cereri/oferte de tehnologie, cereri/oferte de 
afaceri, dar si stabilirea de parteneriate pentru 
accesarea de finantari europene. 
 
In competitia globala pentru piete, sansele succesului 
economic ale unei tari sau regiuni se bazeaza pe 
specializarea ofertei si concentrarea eforturilor de 
dezvoltare  spre domenii cheie, unde se detin avantaje 
competitive, resurse si competente. In acest context, 
Olanda detine o puternica expertiza de colaborare cu 
partile interesate: companii, autoritati, universitati, 
institutii de cercetare, centre de transfer tehnologic. 
 
 
DOMENII DE INTERES, EVENIMENTE 
 
Principalele domenii de interes care vor fi abordate in 
cadrul misiunii economice in Olanda vor fi: 
managementul apei, energiei si deseurilor, cat si 
dezvoltarea cros-sectoriala pentru acestea. 

Energy Valley - vizita de studiu si identificarea 
exemplelor europene de buna practica si transpunerea 
lor in Romania (include o sesiune de intalniri B2B si 
vizitarea mai multor companii de energie, biogaz, 
energie verde). 
WaterLink - este un simpozion anual organizat 
de  Water Alliance, aflat la a 5-a editie, unde vor fi 
prezentate perspective regionale și globale în ceea ce 
privește legătura dintre energie și apă. 
WaterMatch – sesiune de intalniri B2B pentru a 
descoperi si a relationa cu potentiali parteneri de 
afaceri cat si pentru promovarea la nivel international a 
activitatii desfasurate. 
 
OPORTUNITATI DE AFACERI  
- stabilirea de contacte si creșterea vizibilității pe plan 
internațional; 
- identificarea de acțiuni specifice in ceea ce privește 
parteneriatele pentru proiecte cu finanțare 
europeana;  
-identificarea oportunităților pentru dezvoltarea de 
proiecte inovative; 
- vizite de studiu in vederea identificării exemplelor de 
bună practică şi adaptării lor în România. 

 
Data evenimentului: perioada 
Marti 24.01.2017 – Vineri 27.01.2017 
Organizatori: 
Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est  
Water Alliance, Olanda de Nord 
Energy Valley, Olanda de Nord  
 
Limba folosita in cadrul evenimentului: engleza 
Locatia evenimentului: 
WTC Expo Center, Leeuwarden, Olanda 
Address: Heliconweg 52, 8914 AT Leeuwarden 
 
Servicii asigurate:  

- suport pentru pregatirea si desfasurarea 
misiunii 

- transfer intern Olanda, masa de prânz, pauze 
de cafea si cina incluse in programul 
evenimentului  

Costuri deplasare: 
- bilet avion dus-intors (pret valabil Tarom 

09.12.2016): 300 € 
- bilet de tren dus-intors: aeroport Amsterdam- 

Leeuwarden (pret valabil 09.12.2016): 50 €: 
- cazare WTC Westcord Hotel (valabil  

09.12.2016, Booking.com): 300 €  (camera 
single, 3 nopti cazare cu mic dejun inclus) 

- Acces WaterLink Symposium si WaterMatch 
(intalniri B2B) 175 € (100 € daca inregistrarea 
are loc pana la data de 27.12.2016) 

Date contact: Sandu Lucian 
            Biroul Dezvoltarea Afacerilor–ADR NE 
                        lucian.sandu@adrnordest.ro 
                        tel.: 0233 218071 

https://www.energyvalley.nl/
http://wateralliance.nl/waterlink
https://www.b2match.eu/watermatch2017
http://adrnordest.ro/index.php?page=HOME
http://wateralliance.nl/en/
https://www.energyvalley.nl/
mailto:lucian.sandu@adrnordest.ro


MISIUNE ECONOMICA IN OLANDA DEDICATA COMPANIILOR  

Explorarea Oportunitatilor de Cooperare, Potentialul Nevoilor si Provocarilor 
Comune 
                               0759 037044 
 

 
 

PROGRAM  

Marti 24.01.2017 

14:20 – Plecare - Aeroport Iasi – durata zbor cu escala: 5h35m 

18:55 – Sosire Aeroport Amsterdam (Schiphol) 

20:33 – 22:51 Tren Aeroport Amsterdam (Schiphol)-  Leeuwarden  

22.51 – 23:00 Transfer + Check-in WTC Westcord Hotel 

Miercuri 25.01.2017 

08:00 – 09:00 – Transfer  Leeuwarden- Groningen (Energy Valley) - asigurat de organizatori 

09:00 – 09:15 – Welcome coffee 

09:15 – 11:00 – Prezentari participanti Olanda de Nord si Regiunea Nord-Est 

11:00 – 12:00 – Sesiune discutii B2B, relationarea cu mediul privat in domeniul energiei din Olanda  

12:00 – 13:00 – Pauza de masa 

13:00 – 16:00 – Vizita de studiu la companiile de energie din Olanda de Nord 

16.00 –  Transfer la Leeuwarden 

18.30 – Cina organizata de EEN Olanda de Nord 

Joi 26.01.2017 

10:30 – 11:30 – Deschiderea evenimentului si a expozitiei, inregistrarea participantilor 

11:30 – 12:30 –  Networking- oportunitati de relationare & Lunch break 

12:30 – 15:15 – Sesiune plenara – WaterLink 

Competitie Water Alliance Innovation Stimulation Award 2017 

15:15– 16:00 – Intalniri B2B WaterMatch,  relationarea cu potentiali parteneri din mediul privat din 
Europa,  Vizitarea expozitiei 

16:00 – 17:30 – Sesiune discutii tematice: energie si apa, metode de tratare a apei, monitorizare si 
senzori inteligenti, reutilizarea apei, circuitul apei in agricultura, accelerarea de 
regenerare a resurselor de apa, smart water cities,  

18:00 – 20:00 – Cina si incheierea evenimentului  

Vineri 27.01.2017 

07:08 – 09:25 – Tren Leeuwarden - Aeroport Amsterdam (Schiphol)   

11:50 – Plecare - Aeroport Amsterdam (Schiphol)– durata zbor cu escala: 5h35m 

18.25 – Sosire Aeroport Iasi 


