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ERBSN  e-Buletin nr. 4/2020 
Centrul Enterprise Europe Network ADR Nord-Est 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Reteaua Enterprise Europe Network Romania  ofera servicii gratuite de informare si consiliere 

firmelor care au nevoie de suport in aceasta perioada.  

 

Afla mai multe de la centrul EEN din regiunea ta! Detalii: http://een-romania.ro/contact/ 

 

 
 

Cuprins: 
 
- #EENCanHelp 
- Centrul Enterprise Europe ADR Nord-Est 
- Informații diverse  
- Consultari publice 

- Oportunități de Afaceri și Inovare  

http://een-romania.ro/contact/
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Centrul Enterprise Europe ADR Nord-Est 

Enterprise Europe Network este o inițiativă a Comisiei 

Europene, fiind cea mai vastă rețea care sprijină 

întreprinderile, prin peste 600 de centre găzduite în diverse 

tipuri de organizații (de sprijinire a mediului de afaceri, 

institute de cercetare, universități, centre tehnologice, 

agenții de dezvoltare etc,), din peste 60 de țări (state 

membre ale Uniunii Europene, țări candidate, țări membre 

ale Spațiului Economic European, Brazilia, Rusia, India, 

China și Africa de Sud). (Detalii: http://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, respectiv Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Camera de 

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

Proiectare și Automatizări IPA SA, Sucursala Galați (www.enterprise-europe-erbsn.ro).     

       

Centrul Enterprise Europe Network din cadrul ADR Nord-Est oferă, in mod gratuit, următoarele 

servicii specializate pentru sprijinirea afacerilor: 

 

• 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. 

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.   

 

• Servicii în sprijinul inovării 

Centrul Enterprise Europe Network ADR Nord-Est oferă 2 pachete de sprijin dedicate unui număr 

limitat de IMM-uri inovative din județele Bacau, Neamț și Suceava:  

 

 Dezvoltarea capacităţii de management a inovării în IMM-uri cu potențial ridicat de 

inovare (Enhancing Innovation Management Capacities). Puteți beneficia de servicii de 

http://een.ec.europa.eu/
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evaluare a managementului inovării (utilizând instrumentul IMP³rove), care includ un plan de 

măsuri care vizeaza creșterea performanțelor economice ale companiei.  

 Sprijinirea IMM-urilor beneficiare de finanțare din Programul Orizont 2020 - SME 

Instrument (Key Account Management - KAM). Puteți beneficia de servicii de evaluare a 

nevoilor de asistență tehnică, de identificare și recomandare a unui „coach” (specialiști 

recunoscuți în Uniunea Europeană) cu care veți implementa proiectul 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  și  www.enterprise-europe-erbsn.ro 

 

Informatii diverse 
 

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 alte detalii suplimentare va invitam sa folositi adresa de email een@adrnordest.ro, persoana de 

contact Liliana Baicu - Coordonator local, Centrul Enterprise Europe Network gazduit de ADR Nord-

Est. 

Detalii: https://www.adrnordest.ro/index.php?page=een_noutati_business_covid 

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 

http://www.adrnordest.ro/een
http://www.enterprise-europe-erbsn.ro/
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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de inregistrare, dupa verificarea informatiilor furnizate de potentialul beneficiar; 

 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: https://www.imminvest.ro/ 

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 

2021 – 2027: Propunerile MFE pentru prioritățile de finanțare în cadrul 

viitoarelor programe operaționale 

Ministerul Fondurilor Europene a publicat draftul structurii celor 7 noi programe operaționale 

aferente viitorului exercițiu financiar 2021-2027, respectiv: 

 Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

 Programul Operațional Transport (POT) 

https://www.fngcimm.ro/
https://www.imminvest.ro/
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/info_anaf/comunicate_de_presa/
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 Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID) 

 Programul Operațional Sănătate (POS) 

 Programul Operațional Capital Uman (POCU) 

 Programul Operațional Combaterea Sărăciei (POCS) 

 Programe Operaţionale Regionale 

Conform informațiilor publicate de MFE, în viitorul program pentru creștere inteligentă vom avea o axă 

prioritară dedicată digitalizării pentru IMM-uri și noilor tehnologii (IoT, automatizare, robotică, 

inteligență artificială), inclusiv instrumente financiare, iar în cadrul programului pentru capital uman o 

axă dedicată antreprenoriatului și economiei sociale. De asemenea, IMM-urile vor putea beneficia de 

finanțare prin intermediul viitoarelor programe operaționale regionale. 

Dintre prioritățile de finanțare propuse pentru IMM-uri se pot mentiona: 

Programele Operaţionale Regionale (8): 

 Axa Prioritară 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi 

dinamice           

 Axa Prioritară 2. O regiune cu orașe Smart  

 Axa prioritară 3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul    

 Axa prioritară 4. Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate         

 Axa prioritară 5. O regiune accesibilă           

 Axa prioritară 6. O regiune educată              

 Axa prioritară 7. O regiune atractivă             

 Axa prioritară 8. Asistență tehnică    

Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID): 

 Axa Prioritară 1. Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare 

 Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI 

 Axa prioritară 3. Creșterea competitivității economice prin digitalizare 

 Axa prioritară 4. Dezvoltarea infrastructurii Broadband 

 Axa prioritară 5. Instrumente financiare 

 Axa prioritară 6. Creșterea capacității administrative 

Programul Operațional Capital Uman (POCU): 

 Axa Prioritară 1.Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii    

 Axa Prioritară 2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a 

participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională 

 Axa prioritară 3. Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și 

formare profesională        

 Axa prioritară 4. Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței 

muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic        

 Axa prioritară 5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului 

profesional și tehnic 

 Axa prioritară 6. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți         

 Axa prioritară 7. Antreprenoriat și economie socială               

 Axa prioritară 8. Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței 

muncii                 

 Axa prioritară 9. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot 

parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate comună 
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Educație/Ocupare)                         

 Informații detaliate cu privire la viitorul cadru financiar 2021-2027 se regăsesc la: https://www.fonduri-

structurale.ro/2021-2027 

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/23668/2021-2027-propunerile-mfe-pentru-prioritatile-de-

finantare-in-cadrul-viitoarelor-programe-operationale 

 

Consultări publice europene 
 

Comisia Europeană, prin intermediul Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, a lansat 

un sondaj adresat întreprinderilor europene prin care își propune să evalueze eficacitatea sprijinului 

public pentru inovare pentru IMM-uri din Europa.  

 

La acest sondaj sunt invitate sa participe întreprinderile (în special întreprinderile mici și mijlocii) și 

furnizorii de sprijin pentru inovare pentru IMM-uri (inclusiv părți interesate instituționale, organizații 

de afaceri etc.) care operează în Europa, țările AELS și țările asociate Orizont 2020. 

 

Obiectivul sondajului este de a colecta noi informații privind: 

•             Principalii factori care împiedică inovarea în IMM-uri, în special având în vedere evoluțiile 

tehnologice și ale pieței; 

•             Formele de sprijin pentru inovare oferite în ultimii 3 ani; 

•             Nivelul de satisfacție în raport cu sprijinul existent în ceea ce privește inovarea; 

•             Lacunele în sprijinul inovării și sugestii de îmbunătățire. 

 

Sunt invitați să răspundă la întrebări administratorii / proprietarii companiilor sau un membru al 

personalului responsabil cu deciziile strategice cu privire la inovare. 

Completarea chestionarului durează aproximativ 15 minute.  

 

După completare, va adresam rugămintea sa descărcați formatul pdf si sa il expediați la adresa de e-

mail: een@adrnordest.ro. 

 

Sondajul este deschis până la 31 mai 2020 și poate fi accesat la adresa: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_Innovation_Support_SME 

 
 

Oportunitati de Afaceri si de Inovare 
   

Selecție de OFERTE, CERERI, CĂUTARE PARTENERI în domeniul  afacerilor sau inovării/ 

tehnologiilor inovatoare / profilelor de cercetare din baza de date POD (Partnering Opportunities 

Database) a Enterprise Europe Nerwork. 

 

Societățile comerciale, institutele de cercetări, universitățile, organizațiile profesionale și de afaceri 

care activează în județele BACĂU, NEAMȚ și SUCEAVA interesate de aceste informații sau de 

promovarea propriilor oferte/cereri  de inovare sau de afaceri, pot obține informații suplimentare 

adresându-se Centrului Enterprise Europe Network ADR Nord-Est  (tel: 0233 218071,  

fax: 0233 218072, e-mail: een@adrnordest.ro).  

 

Pentru obținerea informațiilor suplimentare privind oportunitățile publicate în acest buletin, vă rugăm 

să precizați codul oportunității care vă interesează și să ne transmiteți câteva date despre compania 

dumneavoastră pentru a le comunica colegilor noștri din rețea. 

Organizațiile interesate să-și promoveze propriile oportunități de inovare sau afaceri pot obține 

formularele specializate de la Centrul Enterprise Europe Network ADR Nord-Est.   

https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027
https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/23668/2021-2027-propunerile-mfe-pentru-prioritatile-de-finantare-in-cadrul-viitoarelor-programe-operationale
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/23668/2021-2027-propunerile-mfe-pentru-prioritatile-de-finantare-in-cadrul-viitoarelor-programe-operationale
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_Innovation_Support_SME
mailto:een@adrnordest.ro
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Obținerea de informații și promovarea oportunităților în domeniul tehnologic sau de afaceri este un 

serviciu GRATUIT oferit de centrul nostru. 

 
OPORTUNITĂȚI DE AFACERI 
 
BRHU20200205001 

Companie textilă maghiară caută subcontractarea unui partener din Europa pentru tăierea, 

confecționarea de produse tricotate și un partener pentru vopsire de țesături. 

Compania maghiară va furniza documente tehnice care descriu cerințele companiei și tabelul de 

mărimi pentru croirea și confecționarea unor tricouri polo. Viitorul partener ar trebui să aiba 

capacitatea de a produce tricouri conform cerințelor. 

 

BOPL20200306001 

IMM din Polonia de Sud-Vest oferă servicii de programare în zona aplicațiilor web sau mobile, 

precum și cooperare în dezvoltarea de produse software deja existente. IMM-ul caută parteneri cu care 

să coopereze în cadrul unor acorduri de subcontractare sau externalizare, de preferință pentru 

cooperare pe termen lung. 

 

BOUK20190416002 

O companie din Marea Britanie colaboreaza cu diverse branduri  internaționale pentru a aduce 

gadgeturi electronice pe piața europeană. Principalele produse de interes se încadrează în categoriile 

tehnologie și învățare, precum și sănătate și bunăstare.  

Compania britanică este interesata să încheie un acord de servicii de distribuție cu parteneri din 

Belgia, Germania, Olanda și România, care pot distribui sau comercializa produsele lor. În mod ideal, 

distribuitorii ar trebui sa aiba acces fie la comercianți cu amănuntul din sănătate și fitness, fie la alti 

colaboratori din sectorul tehnologiei educaționale. 

 

BRNL20200203001 

Retailer olandez specializat în produse pentru ciclism caută producători care pot produce articole de 

îmbrăcăminte pentru ciclism. In acest sens, se caută un partener de producție specializat în 

confectionarea de îmbrăcăminte pentru sport și ciclism, in baza unui acord de fabricație. Partenerul 

potențial ar putea avea sediul în Letonia, România, Bulgaria sau Portugalia. 

 

BRBG20200107001 

O companie bulgară specializată în deshidratarea de produse petroliere caută IMM-uri românești și 

sârbe active în domeniul prelucrării uleiurilor. Se are in vedere incheierea unui acord cu furnizorii și 

se doreste aprovizionarea cu combustibili lichizi, combustibil rezidual și uleiuri procesate. 

 

BOUA20200410001 

Companie ucraineană specializată în producția de semințe și alte produse alimentare oferă produse de 

tip snack, în baza unui acord de servicii de distribuție. 

 

BOIT20200401001 

O companie italiană, cu sediul în sudul Italiei și-a dedicat activitatea principală cercetării și producției 

de paste fără gluten, atât pentru celiaci, cât și pentru persoane cu alte 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. 

 

BOPL20200316003 

Companie poloneză din sectorul alimentar caută parteneri din întreaga lume în cadrul unor acorduri de 

distribuție și agenții comerciale. 

 

Info help desk: Lidia Bețoaea, tel. 0233 218071, e-mail: een@adrnordest.ro 
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OPORTUNITĂȚI DE INOVARE 
 
TRCZ20180514001 

Un producător ceh de țesături activ la nivel transnational in dezvoltarea de structuri țesute 3D și multi-

axiale, folosind tehnologie de țesut de ultimă generație pentru producerea de țesături tehnice dintr-o 

serie de materiale, inclusiv fibre de carbon, caută parteneri industriali și instituții de cercetare și 

dezvoltare pentru dezvoltarea comună a noilor textile și produse tehnice, pe baza unui acord de 

cooperare tehnică. 

 

TOGR20200327001 

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, in baza unui 

acord comercial. 

 

TOIT20200317001 

O companie italiană, cu experiență profesională în sisteme inovatoare de trasabilitate, aplicată 

microintreprinderilor și întreprinderilor mici, a dezvoltat un sistem de trasabilitate flexibil adecvat 

acelor companii care se ocupă de prelucrarea alimentelor din sectorul agroalimentar 

Compania este interesată să găsească acele 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). 

 

TOES20200228001 

Un centru tehnologic spaniol oferă / dezvoltă studii comparative ale diferitelor tehnici de uscare ale 

compușilor activi, precum atomizarea și liofilizarea prin uscare si 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 naturale, printr-un acord comercial cu asistență tehnică. Centrul 

tehnologic este, de asemenea, interesat de acorduri 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. 

 
Comisia Europeană și persoanele care acționeaza în numele Comisiei Europene nu sunt responsabile pentru modul 

în care poate fi utilizată informația conținută în acest e-buletin. Punctele de vedere din această 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 

 
 

http://www.adrnordest.ro/een

