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Rețeaua Enterprise Europe Network România oferă servicii gratuite de informare și 

consiliere firmelor interesate de internaționalizare.  

                               

Centrul Enterprise Europe ADR Nord-Est 
Enterprise Europe Network este inițiativa Uniunii Europene, 

fiind cea mai mare rețea care sprijină întreprinderile să 

inoveze și să își dezvolte activitatea pe alte piețe, prin servicii 

specializate acordate de experți din cadrul a peste 600 de 

centre, cu expertiză specifica, situate în fiecare regiune a 

Uniunii Europene si nu numai. Toate serviciile sunt gratuite și 

pot lua forma unor servicii personalizate, care răspund 

nevoilor punctuale ale fiecărei companii care se adresează 

unui centru EEN. 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 nouă parteneri cu orientare către servicii de sprijin a afacerilor, inovare / cercetare-dezvoltare și 

digitalizare si sustenabilitate.  

Membrii Consorțiului ERBSN sunt: Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța 

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

Tehnologic, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, Agenția pentru Dezvoltare Regionala 

Sud-Est, Institutul de Proiectare și Automatizări IPA SA - Sucursala Galați, Camera de Comert si 

Industrie Suceava, Arhipelago Interactive SRL, 10Ability.EU SRL (www.enterprise-europe-erbsn.ro).     

 

CUPRINS: 

 

Centrul Enterprise Europe ADR Nord-Est 

Informații europene  

Evenimente de brokeraj & misiuni economice 

Oportunități de afaceri și inovare  

http://een.ec.europa.eu/
http://www.enterprise-europe-erbsn.ro/


 

Misiunea Centrelor Enterprise Europe Network este de a oferi 

sprijin firmelor locale să își internaționalizeze afacerile, prin 

servicii de consultanță pentru comerț exterior, identificarea 

de noi piețe de desfacere a produselor / serviciilor, inițierea 

de noi contacte cu potențiali parteneri, pentru a dezvolta 

împreuna noi afaceri /tehnologii sau identificarea de 

finanțatori pentru noi idei de afaceri, invenții, inovații. 

 

1. Internaționalizare  

Enterprise Europe Network oferă sprijin companiilor interesate să acceseze noi piețe internaționale 

și să identifice noi oportunități de afaceri, prin servicii personalizate de consultanță pentru 

identificare de parteneri de afaceri, oferirea de informații privind identificarea piețelor aflate în 

creștere, condiții locale de afaceri, norme și taxe necesare pentru a intra pe o anume piață.  

Companiile interesate pot participa, de asemenea, la evenimente de brokeraj sau misiuni economice 

organizate periodic la nivelul Rețelei, in diverse domenii de activitate. De asemenea, în situația in 

care s-a identificat o oportunitate majora de afaceri, într-un anumit sector de activitate, se poate 

organiza a misiune economice personalizata. 

 

2. Suport în cadrul Pieței Unice 

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 de îmbunătățire a legislației europene pentru mediul de afaceri sunt colectate 

periodic, prin consultări publice și apoi sunt transmise către factorii decizionali europeni. 

 

3. Inovare și Transfer Tehnologic  

Enterprise Europe Network oferă servicii de intermediere între cererea si oferta de tehnologie 

publicata in baza de date centralizata a Rețelei. Experții EEN pot realiza o evaluare a nevoilor 

tehnologice ale clientului și ulterior, selecta ofertele/cererile de oferte identificate, pentru a 

determina caracteristicile și avantajele, în fiecare caz. 

 

4. Acces la finanțare 

Experții din cadrul Centrelor Enterprise Europe Network oferă servicii de tip help-desk, care includ 

oferirea de informații despre surse de finanțare disponibile la nivel regional, național sau european, 

sprijin pentru identificarea de parteneri pentru proiecte de inovare-cercetare-dezvoltare. 

 

5. Digitalizare   

Consilierii Rețelei oferă servicii care vizează creșterea gradului de conștientizare în rândul IMM-urilor, 

cu privire la provocările și oportunitățile tehnologiilor digitale pentru a-și îmbunătăți modelele de 

afaceri, ajutându-le să-și adapteze procesele, să folosească tehnologii digitale și să dezvolte noi 

produse și servicii folosind mijloace digitale. 

 

6. Sustenabilitate și reziliență  

Experții Enterprise Europe Network vor sprijini IMM-urile să identifice și să soluționeze anumite 

aspecte legate de mediu și schimbări climatice și să dezvolte modele de afaceri sustenabile, din punct 

de vedere ecologic și social, pentru a deveni mai reziliente și pentru a depăși provocările cauzate de 

pandemia COVID-19 si perturbarea lanțurilor de aprovizionare la nivel global. 

Alte detalii suplimentare: https://www.adrnordest.ro/ce-oferim/managementul-inovarii-si-

internationalizarea-afacerilor/ 

 

Contactați filiala locală Enterprise Europe Network pentru oricare dintre serviciile descrise mai 

sus. 

https://www.adrnordest.ro/ce-oferim/managementul-inovarii-si-internationalizarea-afacerilor/
https://www.adrnordest.ro/ce-oferim/managementul-inovarii-si-internationalizarea-afacerilor/
http://een-romania.ro/contact/


 

 

 

Informații diverse 
 

Au inceput înscrierile în cadrul programelor IMM PROD și Garant Construct 
 

In data de 25 mai 2022, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii 

a anuntat lansarea înscrierilor în cadrul programelor IMM PROD și Garant Construct. 

 

Programul IMM PROD este destinat întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv startup-uri, din zona 

urbană, pentru accesarea de credite pentru producţie și pentru creşterea capacităţii de producţie, 

reconversia de la intermediere la producţie, precum și pentru digitalizarea activităţii și îmbunătăţirea 

standardelor de mediu. 

 

Garanţiile FNGCIMM pot acoperi până la 90% din valoarea finanţării de maxim 5.000.000 lei/ beneficiar 

pentru creditele destinate capitalului de lucru și până la 10.000.000 lei, în cazul creditelor de investiţii. 

Prin program, se acordă garanţii de stat ce pot acoperi până la 90% din valoarea finanţării de maxim 

5.000.000 lei/ beneficiar pentru creditele destinate capitalului de lucru și până la 10.000.000 lei, pentru 

creditele de investiţii. Costurile de finanțare vor fi acoperite din schema de ajutor de stat atașată 

programului, astfel va fi subvenționată plata dobânzii pe o perioadă de 24 luni de la data acordării 

creditului, valoarea comisioanelor de risc și de administrare. Pentru creditele de investiții, se acordă și 

un grant de 10% aplicat la valoarea finanţării garantate. 

Inscrierea in program se face pe site-ul imminvest.ro la secțiunea IMM Prod. 

 

Programul GARANT CONSTRUCT are o componentă de sprijin pentru antreprenorii din domeniul 

construcțiilor și o componentă dedicată proiectelor de investiții pentru care solicită finanțare unitățile 

administrativ teritoriale.  

 

Prin program se urmărește îmbunătățirea eficienței energetice, susținerea investițiilor în domeniul 

energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediu. Se permite achiziționarea de echipamente, softuri și 

utilaje, construcția, achiziția, amenajarea de hale, finanțarea capitalului de lucru sau plata salariilor.  

Facilitățile oferite prin schema de ajutor de stat atașată acestui program, constau în ajutor 

nerambursabil de până la 10% din valoarea finanțării garantate și garanții de stat de până la 90% din 

creditele acordate, pentru care se acoperă integral de către stat, comisionul de risc, a comisionului de 

administrare pe toată perioada de valabilitate a garanției, iar subvenționarea dobânzii se va realiza 

conform procedurilor de implementare. 

Inscrierea in program se face pe site-ul imminvest.ro la secțiunea Garant Construct. 

 

Sursa: Fonduri-structurale.ro  

 

Ministerul Antreprenoriatului va lansa, începând cu luna iunie, programele 

Start-Up Nation, microindustrializare, comerț și servicii și femeia 

antreprenor 
 

În data de 25 mai 2022, executivul a aprobat memorandum-ul propus de Ministerul Antreprenoriatului 

și Turismului privind lansarea, începând cu luna iunie 2022, a 4 programe, cu bugete alocate, respectiv: 

 Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation 

- ROMANIA"- 520 milioane lei; 

 Programul național multianual de microindustrializare - 50 milioane lei; 



 

 Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de 

piaţă - 50 milioane lei; 

 Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor 

din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii - 157 milioane lei. 

Cele patru programe au ca rezultate așteptate creșterea numărului IMM-urilor nou înființate, creșterea 

numărului IMM-urilor beneficiare de finanțări, în special în domeniile care aduc plus-valoare în 

economia națională, creșterea numărului locurilor de muncă nou create și menținute cel puțin până în 

2024, creșterea gradului de digitalizare a companiilor românești, precum și dobândirea de cunoștințe 

antreprenoriale în rândul acționarilor/asociaților români, creșterea tehnologiilor noi, inovative folosite 

în procesele de producție/comerț/servicii. 

  

Totodată, programele urmăresc inserarea pe piața muncii a absolvenților/șomerilor/refugiaților 

ucraineni/persoanelor defavorizate sau celor cu dizabilități, dar apte de muncă, inserarea în sistemul 

antreprenorial al românilor care se întorc din Diaspora și creșterea numărului de femei antreprenor. 

 

Sursa: Fonduri-structurale.ro 

 

Apelul PNRR ce vizează digitalizarea universităților și pregătirea acestora 

pentru profesiile digitale ale viitorului, lansat spre consultare publică 
 

In data de 25 mai 2022, Ministerul Educației a lansat spre consultare publică Ghidul solicitantului - 

Granturi pentru digitalizarea universităților, parte a Componentei C15: Educație din cadrul 

Programului Național de Reziliență și Redresare.  

 

În cadrul acestui apel de proiecte solicitanții eligibili sunt instituțiile de învățământ superior acreditate, 

de stat și particulare. Alocarea financiară totală pentru acest apel de proiecte este de 234 milioane 

euro. 

 

Valoarea totală a grantului se calculează prin însumarea unei sume forfetare pentru dotări de bază (2 

milioane de euro/universitate eligibilă) și valoarea produsului costului mediu per student x nr. total de 

studenți fizici de nivel licență, master, doctorat din universitatea eligibilă.  

Plafonul pentru costul mediu per student licență/master/doctorat este stabilit la 200 euro/student, 

corelat cu 534.000 studenți înmatriculați în anul universitar 2021-2022 la toate ciclurile de studii, toate 

formele de învățământ, cu taxă și fără taxă, înregistrați la 1 octombrie 2021.  

 

Valoarea maximă a grantului = 2 mil euro + (200 euro x total nr studenti ciclu licenta, master și doctorat 

din cadrul universității beneficiare). 

Investițiile finanțate în cadrul actualului apel vizează măsuri integrate, menite să îmbunătățească 

infrastructura digitală și să dezvolte competențele studenților și ale cadrelor didactice universitare, prin 

intervenții precum: 

 crearea si operaționalizarea centrelor digitale universitare; 

 actualizarea, dezvoltarea și implementarea de programe de formare în domeniul 

competențelor digitale/competențelor digitale avansate; 

 dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale studenților pentru meserii emergente; 

 dezvoltarea de programe de orientare profesională pentru studenți în vederea acoperirii 

nevoilor din perspectiva ocupațiilor emergente; 

 dezvoltarea de programe de formare a noilor competențe de predare/evaluare în sistem hibrid. 



 

Apelul de proiecte este unul de tip competitiv, cu termen limită de depunere, iar universitățile eligibile 

pot transmite online proiectele începând cu data de 09.06.2022, ora 08:00, până cel târziu pe 

17.06.2022, ora 16:00. 

 

Ghidul poate fi descarcat de aici: 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Ghid_solicitant_apel_digitalzare_universitati_in_consultare.pdf 

Documentul se află în consultare publică în perioada 26 mai - 08 iunie 2022.  

 

Sursa: Fonduri-structurale.ro & Ministerul Educației 

 

 

Evenimente de brokeraj & misiuni economice 
 

Smart Building Levante 20-30 June 2022 - Virtual Brokerage Event  

 
Colaborarea dintre ENEA, Unioncamere Puglia și 

CETMA, parteneri ai EEN, și Smart Building 

Levante, a dus la evenimentul B2B dedicat 

internaționalizării IMM-urilor din sectorul 

tehnologiilor avansate pentru automatizarea 

clădirilor, integrarea sistemelor, domotică, 

securitate și utilizarea energiei, cu un accent 

special pe tehnologiile pentru limitarea încălzirii 

globale. 

 

Întâlnirile vor avea loc online, în perioada 20-30 iunie 2022 și vor fi aranjate în prealabil prin 

intermediul paginii web indicata mai jos. Participarea este gratuita, prin inregistrare prealabila. 

 

Subiecte abordate? 

 Eficiență energetică  

 Energii regenerabile 

 Securitate 

 Tehnologii Smart City 

 Conectivitate 

 Audio video 

 Home Automation 

 Sisteme electrice și iluminat inteligent 

Top 5 obiective pentru a face participarea un succes: 

 Faceți cunoștință cu parteneri și clienți 

 Descoperiți produse și servicii noi 

 Pregătiți noi achiziții sau proiecte 

 Faceți cunoștință cu noi furnizori 

 Obțineți informații despre cele mai recente tendințe 

Detalii suplimentare: https://smart-building-levante-2022.b2match.io/home 

 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Ghid_solicitant_apel_digitalzare_universitati_in_consultare.pdf
https://smart-building-levante-2022.b2match.io/home


 

B2B Saptamana Internaționala a Clusterelor din Transilvania - 

„Sustainable Business Performance” | 17-24 Iunie 2022 

 
Transilvania IT Cluster organizeaza cea de-a VII-a ediție a Săptămânii Internaționale a 

Clusterelor Transilvane - „Sustainable Business Performance”, cel mai mare eveniment 

intersectorial din Europa de Sud-Est. Acesta se va desfășura în format fizic, la Cluj Innovation Park - 

Centrul de Industrii Creative, str. Tiberiu Popoviciu, nr. 2-4, în perioada 17-24 iunie 2022. 

  

În cadrul evenimentului, în data de 22 iunie 2022, in parteneriat cu Centre EEN din tara, va fi 

organizată o sesiune hibrid de matchmaking  B2B, C2C și C2B, adresat tuturor companiilor, 

instituțiilor și clusterelor interesate de colaborări intersectoriale, sprijin pentru inovare, dezvoltarea 

de noi afaceri și lărgirea oportunităților la nivel internațional. Evenimentul va aduce impreuna 

reprezentanți a mai multor domenii de activitate:  

 TIC  

 Industrii creative 

 Agricultura & Industria alimentara 

 Industria mobilei 

 Energie  

 New materials 

 Alte industrii conexe. 

Înregistrarea la întâlnirile B2B, C2C și C2B este posibilă accesând, in mod gratuit, platforma 

evenimentului: https://events.transylvanianclusters.ro/ 

  

 

B2WORTH@TorinoFashionMatch 7-9 Iulie 2022   
Textile|Fashion|Design & Industrii Creative:  

Imbracaminte, incaltaminte, piele, accesorii si bijuterii  

 

Evenimentul internațional al întâlnirilor 

bilaterale pentru modă |textile| 

industrii creative pentru a vă ajuta 

afacerea să inoveze și să se dezvolte la 

nivel internațional 

 

Este un eveniment de matchmaking 

gratuit, care adună companii, cumpărători, retaileri, furnizori, experți și investitori din sectoarele 

TEXTIL |FASHION| DESIGN dintr-un număr mare de țări europene, care vă va permite să creați 

parteneriate internaționale pentru a dezvolta afaceri, stabili noi contacte și clienți cu experiență 

exclusivă a prezentărilor de modă internaționale, într-o lume a mărcilor inovatoare din diferite culturi. 

 

Acest eveniment de matchmaking este perfect dacă esti interesat de: 

 clienți, cumpărători, furnizori, retaileri platforme de comerț electronic 

 crearea de parteneriate internaționale 

 noi tendințe în #inovație #fashiontech #finanțare sustenabilă pentru industria modei# moda 

circulară 

 o experiență exclusivă și vizibilitate internațională participând la show-urile Torino Fashion 

Week. 

Detalii suplimentare: https://b2worth-torinofashionmatch-2022.b2match.io/ 

https://events.transylvanianclusters.ro/
https://b2worth-torinofashionmatch-2022.b2match.io/


 

 

 

Oportunități de afaceri și de inovare 
 

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI  

 
BRLT20220516003 

Producător lituanian de cereale pentru micul dejun caută furnizori de griș de porumb și aditivi 

alimentari. Compania caută parteneri de afaceri care să furnizeze griș de porumb și materii 

prime/aditivi pentru sectorul alimentar. Compania se oferă să lucreze în baza unui contract de 

furnizare. 

 

BRPL20220525007 

Compania are sediul în partea centrală a Poloniei și operează, în ultimii 12 ani, ca importator de vin 

și produse alimentare. Compania distribuie vinuri și produse alimentare selectate, precum: ulei de 

măsline, orez, paste, conserve de roșii și caută parteneri cu obiectivul de a stabili acorduri comerciale 

și de distribuție, pentru vânzări naționale și regionale, extinderea afacerilor și creșterea vânzărilor. 

Compania poloneză caută parteneri de afaceri pentru agenție comercială și acord de distribuție.  

 

BOLT20220525001 

Un producător lituanian de articole de îmbrăcăminte tehnice, având certificat de producător Gore-

Tex, oferă servicii de producție și subcontractare. Producătorul lituanian este specializat în 

îmbrăcăminte de lucru și de protecție, uniforme militare, de apărare, îmbrăcăminte sportivă activă, 

îmbrăcăminte de agrement etc. Compania caută parteneri străini, care ar fi interesați de cooperare 

în cadrul producției și subcontractării.  

 

BOPL20220524008 

O companie poloneză care se ocupă cu design creativ de lămpi pentru comenzi individuale caută 

noi parteneri de afaceri în Uniunea Europeană pentru cooperare, în baza unor acorduri de producție 

sau de agenții comerciale. Compania caută antreprenori, precum companii, centre comerciale, 

birouri, hoteluri, restaurante, săli de evenimente, cantine și clienți individuali. Partenerii ar trebui să 

fie dispuși să schimbe aranjamentul de iluminat în companiile lor sau să aibă nevoie de design și 

iluminat individualizat. 

 

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE  

 
TRNL20220504008 

Furnizor olandez de mașini automate caută ambalaje durabile pentru cafea și ceai. Compania dorește 

să-și distribuie produsele de cafea și ceai într-un ambalaj mai durabil, ținând cont de regulile de 

calitate și siguranță alimentară. Compania oferă acces 24/7 la cea mai bună selecție de cafea și ceai 

gustoase, de înaltă calitate și durabile, în combinație cu băuturi răcoritoare și gustări hrănitoare.  

 

TOPT20220527022 

Un institut portughez de cercetare științifică cu expertiză în domeniul durabilității materialelor și al 

evaluării protecției anticorozive, în special în testele de îmbătrânire accelerată și în aer liber, este 

interesat să integreze echipe sau consorții de cercetare (companii, centre de cercetare, universități) 

care vizează dezvoltarea durabilei. acoperiri anticorozive, în contextul programului Orizont Europa 

sau alt program de finanțare adecvat pentru un acord de cooperare în cercetare. 

 

 

 



 

TOIT20220527018 

Compania italiană este un IMM extrem de inovator care lucrează pe servicii climatice în diferite 

sectoare economice, cu un accent principal pe piețele de infrastructură și asigurări. Compania, cu o 

mare experiență în evaluarea riscurilor legate de climă, proiectează produse de risc climatic bazate 

pe diferite surse de date climatice. Se caută noi parteneri pentru acorduri financiare și comerciale cu 

asistență tehnică. 

 

TOBG20220527015 

Companie de tehnologie care dezvoltă soluții moderne Life 4.0 și de monitorizare a mediului în noua 

eră a creșterii durabile, digitalizării și eficienței caută să stabilească parteneriate cu GovTech și 

companii europene de consultanță de mediu. 

 

TOES20220527005 

Companie spaniolă cu cunoștințe extinse de inginerie și procese de materiale compozite caută să se 

alăture unui consorțiu pentru a aplica la apelurile din cadrul Programului Orizont Europa. Compania 

își oferă expertiza în proiectarea, fabricarea și repararea materialelor compozite pentru industria 

energiei eoliene, industria mobilității (transport feroviar) și sectorul construcțiilor, în vederea 

dezvoltării de proiecte pe teme conexe. 

 
 

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

E-mail: een@adrnordest.ro 

www.adrnordest.ro/een 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een.ec.europa.eu  

mailto:een@adrnordest.ro
mailto:een@adrnordest.ro
http://www.adrnordest.ro/een

