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Suport non-stop pentru afacerea ta!  
 

Reteaua Enterprise Europe Network este o inițiativă a Comisiei Europene,  lansată în anul 

2008, prin care entitatile cu rol de punct local de contact ofera sprijin, in mod gratuit, IMM-

urilor interesate pentru a beneficia de avantajele pieței unice europene, in dezvoltarea 

propriei afaceri, prin inovare și internaționalizare.  

Aria de acoperire include peste 60 de țări (27 state membre ale Uniunii Europene, țări 

candidate, țări membre ale Spațiului Economic European, inclusiv Brazilia, Rusia, India, 

China si Africa de Sud), iar serviciile sunt oferite prin intermediul a peste 3000 experti din 

peste 600 centre gazdă. 

Începând cu anul 2015, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este punct local de 

contact in cadrul Rețelei Enterprise Europe. 

In aceasta calitate, ADR Nord-Est furnizeaza urmatoarele servicii: 
 identificare de parteneri de afaceri, prin acces la baza de date centralizata a Retelei 

care include cereri si oferte de cooperare comerciala sau tehnologica (detalii aici); 
 

 participare la evenimente de brokeraj (parteneriate B2B) pentru dezvoltarea de relatii 
internationale intre IMM-uri, cooperare comerciala sau tehnologica 
 

 furnizare support pentru identificare parteneri interesati de participare in proiecte cu 
finantare din diverse programe europene, inclusiv programe de cercetare si inovare; 
 

 informatii privind oportunitati de piata, legislatie si politici europene, relevante pentru o 
companie sau un sector economic; 
 

 implicare in procesul de policy-making la nivel european, prin participarea la consultari 
publice sau alte initiative in domeniul competitivitatii si inovarii. 
 

În aceasta editie, puteti gasi informatii de interes pentru activitatea Dumneavoastra, in noul 

context generat de pandemia COVID-19. 

De asemenea, vă invităm să consultați câteva oportunități de colaborare care au fost 

selectate din baza de date centralizată a Rețelei, care include peste 10.000 de propuneri de 

colaborare. 

Daca esti interesat, contacteaza-ne. 

 
 
 
 
 
 
 

https://een.ec.europa.eu/partners/h2020-turkish-company-experienced-additive-manufacturing-and-medical-3d-printing-based
https://www.adrnordest.ro/index.php?page=een_contact
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#Fii informat!  
 

NOU!!! Sectiune Business & COVID-19 

Aceasta noua sectiune de pe pagina web a ADR Nord-Est contine informatii utile IMM-urilor 

despre masurile de sprijin oferite de Guvernul Romaniei si de institutiile internationale (CE, 

BIE, BCE, etc.) pentru combaterea efectelor pandemiei COVID-19 si micsorarea efectelor 

negative asupra lor si implicit, asupra economiei nationale. 

Astfel veti putea gasi in acelasi punct, informatii despre ordonante, instructiuni, programe de 

finantare, date referitoare la scutiri de taxe si impozite, somaj, protectia angajatilor, capitaluri 

curente si multe altele. 

Pentru detalii suplimentare va invitam sa folositi adresa de email een@adrnordest.ro sau tel 

0745 021438, persoana de contact Liliana Baicu - Coordonator local, Centrul Enterprise 

Europe Network gazduit de ADR Nord-Est. 

Detalii aici. 

 
NOU!!! Platforma COVI+DATA  
 
CoviData este o platforma de informare care a fost dezvoltata de catre agentia digitala 

Grapefruit din Iasi, pentru mediul on line din Romania, care cuprinde informatii esentiale 

despre preventia Covid-19 (din surse oficiale si verificate), pentru micsorarea impactului 

negativ asupra tuturor.  

De asemenea, se incurajeaza donatiile catre ONG-urile si spitalele care participa activ la lupa 

impotriva acestui nou tip de coronavirus. 

Detalii suplimentare aici. 

FII GATA DE START!  

IMM-urile interesate de inscrierea in Programul guvernamental IMM INVEST ROMANIA se 

pot inregistra, accesand portalul www.imminvest.ro. 

Pasii care trebuie urmati sunt: 
 IMM-ul intra in aplicatia disponibila pe portalul www.imminvest.ro; 
 Completeaza online datele de identificare, ataseaza declaratia IMM in format pdf; 
 Solicita unul sau mai multe credite/ linii de credit; 
 Aplicatia va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii 

inregistrarii; 
 FNGCIMM emite acordul de principiu privind eligibilitatea in cadrul programului si un 

numar de inregistrare, dupa verificarea informatiilor furnizate de potentialul beneficiar; 

mailto:een@adrnordest.ro
https://www.adrnordest.ro/index.php?page=een_noutati_business_covid
https://coviddata.grapefruit.ro/
http://www.imminvest.ro/
http://www.imminvest.ro/
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 FNGCIMM pune on line la dispozitia institutiei de credit selectate, documentele 
inregistrate de IMM, precum si acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului 
aplicant; 

 Institutia de credit analizeaza cererea de finantare si adopta intern decizia de acordare 
a creditului de investitii/creditului liniei de credit, conform solicitarii beneficiarului; 

 Instituţia de credit aproba creditul si transmite F.N.G.C.I.M.M. solicitarea privind 

acordarea garanţiei de stat.  

Detalii privind caracteristicile programului si condițiile de eligibilitate se regăsesc pe site-ul 

FNGCIMM  https://www.fngcimm.ro/. Principalul avantaj al Programului IMM INVEST 

ROMANIA este ca asigura o finantare rapida, fara costuri de finanțare și de garantare, avand 

avantajul  garanției  statului  pentru toate categoriile de credite, dobânda si comisionul de 

garantare fiind suportate integral de la bugetul de stat, prin Ministerul Finantelor Publice.  

Sursa articolului este aceasta. 

Măsuri ANAF in sprijinul firmelor pe durata stării de urgenta 

În contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României prin Decretul președintelui 

României nr. 195/2020, Ministerul Finanțelor Publice, împreună cu Agenția Națională de 

Administrare Fiscală, a întreprins o serie de măsuri fiscale aplicabile pe perioada stării de 

urgență și 30 de zile de la încetarea acesteia, în vederea sprijinirii mediului de afaceri, 

respectiv: 

1. Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de 

procedură fiscală, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a 

Ordonanței de urgență Guvernului nr. 29/2020 și neachitate până la încetarea acestor 

măsuri. 

2. Nu sunt considerate obligații fiscale restante, potrivit legii, obligațiile fiscale scadente 

începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență Guvernului nr.29/2020 și  

neachitate până la încetarea acestor măsuri. 

3. Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități, conform Codului de procedură  

fiscală, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la 

împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.  

4. Pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, respectiv 

a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute la art. 36 

alin. (1) și (3), respectiv art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv. 

Alte masuri adoptate de Ministerul Finanțelor Publice și ANAF sunt incluse in comunicatul de 

presa care poate fi consultat la: https://www.anaf.ro/ 

Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscala 
 
 

https://www.fngcimm.ro/
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/fii-gata-de-start-aplicatia-programului-imm-invest-va-fi-deschisa-in-data-de-17042020-ora-1000
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/info_anaf/comunicate_de_presa/
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Oferte de colaborare  
 
Fast Track to Innovation (FTI): instrument de dezvoltare pentru non-programatori 
pentru a facilita implementarea modului de culegere, prelucrare și analiză a datelor 
 

Un laborator de software găzduit de o universitate belgiană va coordona un proiect FTI 
(Orizont 2020) pentru a lansa pe piață un instrument de dezvoltare accesibil care 
diminuează radical timpul și costurile implicate în implementarea achiziționarii, prelucrarii și 
analizei datelor. 
 
În prezent, din consorțiu lipsește un partener orientat 
spre afaceri. Partenerul trebuie să funcționeze pe o 
piață care se bazează foarte mult pe colectarea de 
date pentru a crea sau optimiza produse / servicii 
precum IoT, industria 4.0, orașe inteligente, 
gestionarea a activelor, telematică etc. 
Există trei sarcini principale pe care partenerul căutat 
ar trebui sa le poata oferi: 
1. Cercetări preliminare de piață și clienți de top 
2. înființarea și pilotarea de proiecte cu clienții de top 
3. Co-proiectarea strategiei de dezvoltare a afacerilor. 
 
Având în vedere aplicabilitatea destul de generală a tehnologiei (adică sisteme de achiziție, 
prelucrare și analiză de date), acești parteneri nu trebuie să funcționeze pe o anumită piață. 
Mai degrabă, partenerul trebuie să activeze pe o piață care se bazează foarte mult pe 
colectarea de date pentru a crea sau optimiza produse / servicii (de ex. IoT, industria 4.0, 
orașe inteligente, gestionarea flotelor și a activelor, telematică etc.). 
 
Avantajul unui astfel de partener de a se alătura consorțiului este capacitatea de a obține 
acces la platformă și de a o aplica pe propria piața. Mai mult, proiectul și tehnologia sa 
oferă, de asemenea, potențial partenerului să dezvolte noi afaceri pe piețe noi. 
Laboratorul ofera un acord de cooperare în domeniul cercetării. 
 
Info suplimentare: RDBE20200402001 

Valabilitate expresie de interes: 07 Mai 2020 

Termen limita apel: 09 Iunie 2020 

 
Companie din Grecia care oferă o platformă integrată de contorizare inteligenta a apei 
este interesata de companii care se ocupă de rețele de apă pentru colaborari tehnice 
sau comerciale 

 

O companie IT cu experiență din Grecia, care se ocupă de soluții telematice, oferă o 
platformă inteligentă integrată pentru apă. Platforma include o serie de contoare inteligente 
capabile să furnizeze informații de la distanță despre consum și daune.  
De asemenea, include mai multe sisteme software pentru controlul rețelei de apă. 
Compania caută furnizori de apă pentru colaborare tehnică sau companii care furnizează 
echipamente pentru un acord comercial. 
 
Compania elenă caută două tipuri de parteneri. În primul rând, companii care gestionează 
rețeaua de apă sub colaborare tehnică. În acest caz, compania elenă va lucra împreună cu 
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partenerul pentru instalarea echipamentelor tehnice necesare. Soluția oferită va fi 
personalizată, în funcție de nevoile companiei și de infrastructura disponibilă.  
 
Un al doilea tip de partener căutat este pentru companiile care livrează echipamente 
tehnice furnizorilor de apă, în baza unui acord comercial cu asistență tehnică. În acest caz, 
compania elenă va furniza orice parte a platformei, a contoarelor necesare, iar partenerul ar 
putea furniza acest echipament furnizorilor de apă. 
 
Info suplimentare: TOGR20200327001 

Valabilitate expresie de interes: 10 Aprilie 2021 

 
O companie producatoare de mobilier din lemn masiv din Germania oferă acorduri de 
servicii de distribuție și contracte de fabricație 
 

O companie germană este specializată în 
fabricarea de mobilier din lemn masiv cu reducere 
de CO2. La fiecare comandă, compania planteaza 
un arbore printr-un program dedicat intitulat 
„plantează un copac”. Mesele, scaunele, băncile, 
paturile, dulapurile etc. sunt destinate birourilor, 
hotelurilor, gastronomiei, precum și persoanelor 
fizice private. Se folosesc doar specii de lemn 
recomandate de Greenpeace. 
  
Partenerilor căutați li se oferă acorduri de servicii 
de distribuție și / sau contracte de fabricație.Reprezentanților de vânzări interesați de 
distribuirea mobilierului durabil le sunt oferite acorduri de servicii de distribuție, pentru a 
dezvoltaparteneriate noi, atat fizic și si online. 
 
Distribuitorii ar trebui să aibă cunoștințe și experiență vaste în distribuția de mobilă, să fie 
interesați de o cooperare pe termen lung și corectă, precum și să se ofere să planteze un 
copac pentru fiecare comandă și să consolideze marca germană în regiunile lor. 
Se ofera si acorduri de fabricație companiilor care doresc să reducă CO2 pentru produsele 
fabricate de compania germane, in baza unui parteneriat focusat pe satisfacerea intereselor 
reciproce. 
 
Info suplimentare: BODE20200409001 

Valabilitate expresie de interes: 11 Aprilie 2021 

 
Companie ucraineană specializată în producția de semințe și produse alimentare oferă 
produse de tip snack în baza unui acord de servicii de distribuție. 

 

Compania este unul dintre cei mai mari producători de semințe și produse alimentare din 
Ucraina, intr-o mare varietate de produse - semințe de floarea-soarelui, alune, fistic cu sau 
fără adăugarea de mirodenii; diverse tipuri de cereale, zahăr și zahăr pudră, fulgi de nucă 
de cocos sau semințe de mac. Produsele nu conțin aditivi artificiali. Strategia companiei în 
domeniul calității și siguranței este bazata pe respectarea standardelor europene. 
Personalul companiei controlează strict siguranța procesului de producție pe toate nivelurile, 
începând de la pregătirea materiilor prime până la livrarea în punctele sale de vânzare. 
Compania testează regulat materiile prime și produsele finite in Centrul de Standardizare, 
Metrologie, Certificare și Consumator de Stat din Ucraina. 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/103878e3-402a-4c92-8ce7-66e8c77abc19
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4f49678a-0323-460f-aa27-8e9ed80e1277
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Compania caută distribuitori sau rețele de vânzare cu amănuntul. Distribuitorii ar trebui să 
fie reprezentanți regionali, locali ai produselor companiei sau să isi folosească propria rețea 
de vânzare cu amănuntul. În cele din urmă, compania va încheia un acord pe termen lung 
cu un program de livrare fix. 
 
Info suplimentare: BOUA20200410001 

Valabilitate cerere oferta:11 aprilie 2021 

 
O companie italiană producatoare de paste fără gluten caută distribuitori 
 

O companie italiană, cu sediul în sudul Italiei și mai 
precis în Gragnano din 1872, și-a dedicat activitatea 
principală cercetării și producției de paste fără 
gluten, atât pentru celiaci, cât și pentru persoane cu 
intoleranțe sau alergii la gluten. Producția sa este 
dedicată și celor care intenționează să introducă noi 
tipuri de cereale în dieta lor, pentru a diversifica 
astfel aportul de paste simple și clasice. Compania 
caută distribuitori în alte țări. 
 
Tipul și rolul partenerului vizat: Distribuitori cu o rețea larga de magazine de vânzători bio, 
agenți și restaurant. 
 
Info suplimentare: BOIT20200401001 

Valabilitate oferta: 4 Aprilie 2021 

 
Un producător ucrainean de sticle de apă potabilă caută parteneri pentru acorduri de 
producție și agenții comerciale 
 

IMM-ul ucrainean activ în domeniul reciclării materialelor plastice, înființat în 1998 și 
specializat în fabricarea și distribuirea sticlelor de plastic, caută agenți comerciali în Europa. 
Produsele durabile ale companiei sunt deja distribuite pe piața națională. Produsele sunt 
fabricate din PET (polietilen tereftalat) - material 100% reciclabil. 
Compania este angajată cu succes în producția și vânzarea următoarelor produse: 
- sticle de plastic care variază în volum de la 1 litru la 18,9 litri pentru apă și bere; 
- pompe mecanice de apă; 
- capace pentru sticle de 5, 7, 10 l; 
- mânere pentru sticle de 5, 7, 10, 18,9 l. 
 
Sticlele sunt distribuite în principal prin intermediul magazinului online al companiei, prin 
intermediul unor piețe online selectate, precum și prin distribuitori selectați cu amănuntul și 
cu ridicata. 
 
MM-ul caută agenți comerciali în Europa în cadrul unui acord de agenție comercială. 
Obiectivul noului partener va fi prezentarea produselor companiei. Agenților comerciali li se 
cere să reprezinte și să promoveze sticlele de plastic în țările lor. Acordurile de fabricație au 
în vedere producerea de sticle în funcție de dorințele clienților. 
 
Info suplimentare: BOUA20200401001 

Valabilitate oferta: 3 Aprilie 2021 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b50b4948-ba7e-4eff-a9d4-7f63d6745bd2
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bc1308fe-8f1e-4093-8a7b-ea01d5756d2f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6ba6d57c-509e-472d-8089-5d6f472cdcdf
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Companie poloneză din sectorul alimentar caută parteneri din întreaga lume în cadrul 
unor acorduri de distribuție și agenții comerciale. 
 

Compania din Malopolska (sudul Poloniei) este prezentă pe piața alimentară de peste 26 de 
ani. În acest timp, a obținut o experiență vastă care o ajută să crească dinamic pe piețele 
poloneze și internaționale. Deține o fabrică modern si depozite cu o suprafață de peste  
8. 000 mp. 
 
Compania oferă o gamă variată de produse: 
1) maioneză, pachetele disponibile sunt de 900g, 2,7 kg, 3kg, 5kg, 10kg, 29kg (de exemplu, 
maioneză de salată, maioneză standard, maioneză gastronomică, maioneză de catering 
etc.). 
2) Sosuri, pachetele disponibile sunt 900g, 2,7kg, 5kg, 10kg (de ex. sos de usturoi, sos 
american, sos pe bază de maioneză, sos de brânză, sos de brânză pentru coacere, sos 
curry, sos de kebab de usturoi, sos sandwich, sos gyros, sos cremos și coleslaw. 
3) Ketchup-uri, pachetele disponibile sunt de 1000g, 3kg, 5kg, 10kg, 30kg (de exemplu, 
ketchups ușoare, ketchup gastronomic, ketchup pentru catering, sos pe bază de tomate, 
sos pentru kebab pe bază de roșii. 
4) Mustaruri, pachetele disponibile sunt de 1000g, 2,7, 5kg - muștar de masă. 
 
Partenerul preferat ar fi o companie mică, medie sau mare, care are o rețea bună de 
distribuție a alimentelor și are experiență în sectorul alimentar. 
 
Compania este interesată de cooperarea de două tipuri: 
1) acord de servicii de distribuție - compania caută distribuitori care să ii vândă produsele. 
Ar dori să se adreseze companiilor care operează în sectorul alimentar: lanțuri de retail, 
comercianți cu amănuntul. 
2) acord de agenție comercială - compania caută agenți care să îi reprezinte produsele. 
 
Compania poloneză caută parteneri cu un statut financiar bun care să asigure un 
parteneriat de succes îndelungat pentru creșterea cifrei de afaceri și îmbunătățirea poziției 
pe piață. 
 
Info suplimentare: BOPL20200316003 

Valabilitate oferta: 2 Aprilie 2021 

 
Software de trasabilitate care vizează micro și mici companii din sectorul 
agroalimentar 
 

O companie italiană, cu experiență profesională în sisteme inovatoare de trasabilitate 
aplicată micro și întreprinderilor mici, a dezvoltat un sistem de trasabilitate flexibil adecvat 
acelor companii care se ocupă de prelucrarea alimentelor în sectorul agroalimentar.  
 
Compania este interesată să găsească micro și mici companii agroalimentare (sau grupuri 
sau asociații de companii), care se ocupă de produse agroalimentare, interesate să adopte 
noua soluție software, fie ca si companii individuale, fie ca si grupuri de companii ( 
acordurile ar putea fi de tip acord comercial cu asistență tehnică sau un acord de cooperare 
tehnică). 
 
În mod ideal, personalizarea poate fi avută în vedere pentru companii individuale, în timp ce 
acordurile de cooperare tehnică ar putea fi pentru organizații, asociații sau grupuri, cu 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ad1834cd-018b-4745-97c9-9787fa6b591a
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multiple nevoi care cer o îmbunătățire suplimentară bazată pe interese specifice. 
 
Info suplimentare: TOIT20200317001 

Valabilitate oferta: 21 Mar 2021 

 
Tehnici de uscare a produselor naturale pentru aplicații farmaceutice, cosmetice și 
alimentare 

 

Un centru tehnologic spaniol oferă / dezvoltă studii comparative ale diferitelor tehnici de 
uscare ale compușilor activi, precum atomizarea și liofilizarea prin uscare prin pulverizare, 
pentru aplicații agro-alimentare, cosmetice și farmaceutice. 
 
Partenerii căutați sunt companii din sectorul agroalimentar, cosmetic și farmaceutic (dar si 
din alte sectoare) care lucrează cu produse natural, printr-un acord comercial cu asistență 
tehnică. Centrul tehnologic este, de asemenea, interesat de acordurile de cooperare în 
domeniul cercetării cu entități (companii, universități sau centre de cercetare și tehnologie) 
interesate să dezvolte un proiect privind revalorizarea subproduselor sau dezvoltarea de noi 
produse in cadrul unor apeluri viitoare finantate din programele de finanțare ale UE. 
 
Acord comercial cu asistență tehnică: centrul vizează IMM-uri, în special în sectorul agro-
alimentar (produse naturale), produse cosmetice și farmaceutice interesate de 
îmbunătățirea calității produselor lor. 
 
Acord de cooperare în domeniul cercetării: centrul vizeaza IMM-uri, universități sau centre 
de cercetare și tehnologie, interesate să dezvolte un proiect internațional de cercetare și 
dezvoltare aferent sectoarelor agroalimentare, cosmetice și farmaceutice, cu sprijinul 
programelor de finanțare ale UE 
 
Info suplimentare: TOES20200228001 

Valabilitate oferta: 12 Martie 2021 

 
 

Detalii suplimentare despre serviciile 
Centrului Enterprise Europe Nord-Est  

găsiti la adresa www.adrnordest.ro (sectiunea EEN) 
sau la sediul ADR Nord-Est 

Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, Piatra Neamt 
tel: 0233 218.071 
fax: 0233 218.072 

e-mail: een@adrnordest.ro 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e28e3237-6cf8-4410-a543-3b32843c0357
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/15472e4a-21e0-4c0e-a13d-435e665a3568
http://www.adrnordest.ro/
mailto:een@adrnordest.ro

