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Rețeaua Enterprise Europe Network România oferă servicii gratuite de informare și consiliere 

firmelor interesate de internaționalizare.  

                               

Centrul Enterprise Europe Network IPA SA 
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, 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 noi afaceri/tehnologii sau 

identifica 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. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://een-romania.ro/contact/


 

Informații europene 
 

Ghidul aferent apelului destinat tranziției către economia circulară, în consultare 

publică 

 
Ministerul Economiei a lansat spre consultare publică, Ghidul Solicitantului pentru instituirea schemei de ajutor 

de minimis în vederea tranziției către economia circulară, elaborat în baza Ordonanței Guvernului nr.27/2022 

privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea unei scheme de ajutor de minimis în vederea 

tranziției către economia circulară.  

 

Bugetul maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 8 milioane Euro.  

 

Beneficiarii eligibili sunt atât societățile, cât și asociațiile și fundațiile, care desfășoară activitate în domenii 

precum fabricarea băuturilor, fabricarea hârtiei, industria textilă, industria metalugică, industria mobilei, 

industria farmaceutică ș.a. Lista completă a domeniilor de activitate eligibile se regăsește în anexa 1 la Ghid. 

 

Suma maximă acordată unui beneficiar din bugetul schemei este egală cu echivalentul în lei al sumei de 

200.000 de euro, iar cea minimă este de 15.000 de euro (echivalentul în lei). 

 

Contribuția proprie aferentă beneficiarilor va fi de 15%, iar printre activitățile eligibile se numără: 

1. transfer tehnologic pentru prevenirea generării de deşeuri şi reducerea acestora, precum şi utilizarea 

eficientă a resurselor, reutilizare, reparare şi reciclare; 

2. dezvoltarea activităţilor de cercetare/inovare, proiectare ecologică a produselor şi serviciilor care să 

promoveze principiile economiei circulare; 

3. înfiinţarea şi/sau dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare pentru materialele şi produsele 

rezultate din activităţi de economie circulară, precum şi acreditarea acestora, după caz; 

4. înfiinţarea şi/sau dotarea şi operarea de centre de reparaţii şi recondiţionare a bunurilor în vederea 

reutilizării deşeurilor şi reparării bunurilor; 

5. extinderea activităţilor de reciclare a deşeurilor; 

6. crearea unei platforme electronice, unice la nivel naţional, care pe baza informaţilor introduse de 

utilizatori face automat legătura între vânzător şi cumpărător; 

7. realizarea de centre de colectare şi valorificare a produselor din lână, in, cânepă, textile, rezultate din 

aplicarea principiilor economiei circulare; 

8. reciclarea/reutilizarea şi/sau valorificarea deşeurilor industriale generate în materii prime secundare sau 

produse cu valoare adăugată mai mare decât cea a deşeului din care provin; 

9. modernizarea instalaţiilor de reciclare existente care să determine emisii de gaze cu efect de seră - 

denumite în continuare GES, cu cel puţin 30% mai mici, precum şi reduceri ale nivelurilor altor categorii 

de poluanţi în raport cu linia tehnologică existentă; 

10. introducerea/extinderea producţiei produselor care nu conţin plastic, alternative la produsele din plastic 

de unică folosinţă; 

11. introducerea/extinderea producţiei de ambalaje care nu conţin plastic. 

 

Detalii suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29729/ghidul-aferent-apelului-destinat-tranzitiei-

catre-economia-circulara-in-consultare-publica 

 

Sursa: Fonduri Structurale 

 

 

Fondul pentru Modernizare: Ghidurile pentru investiţii în noi capacităţi de 

producere a energiei electrice din surse regenerabile, în consultare publică! 

 
Ministerul Energiei a lansat spre consultare publică:  

• Schema de ajutor de stat și Ghidul Solicitantului privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de 

producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile, în cadrul Programului – cheie nr. 1 – Surse 

regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare 

• Schema de ajutor de stat și Ghidul Solicitantului privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de 

producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum în cadrul Programului 

– cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare. 

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29729/ghidul-aferent-apelului-destinat-tranzitiei-catre-economia-circulara-in-consultare-publica
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29729/ghidul-aferent-apelului-destinat-tranzitiei-catre-economia-circulara-in-consultare-publica


 

 

Detalii suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29728/fondul-pentru-modernizare-

ghidurile-pentru-investitii-in-noi-capacitati-de-producere-a-energiei-electrice-din-surse-regenerabile-

in-consultare-publica 

 
Sursa: Fonduri Structurale  

 

 

 

Evenimente de brokeraj & misiuni economice 
 

Eveniment Virtual de Brokeraj @ Innovation Village 2022 

3 noiembrie 2022  

 
ENEA, partener al Consorțiului BRIDGeconomies al Enterprise Europe Network, organizează, în cadrul 

Innovation Village 2022, un eveniment de brokeraj intitulat Virtual Brokerage Event @ Innovation Village 

2022. Accentul evenimentului va fi pe tehnologii, soluții sustenabile și inteligente și tranziția digitală. 

 

Subiecte abordate: 

• Energie digitală, clădire inteligentă și oraș inteligent, rețea inteligentă și stocare de energie 

• Eficiență energetică și energii regenerabile 

• Integrarea sistemelor energetice și utilizarea durabilă a energiei 

• Pile de combustie cu hidrogen verde 

• Mobilitate ecologică și urbană 

Noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile 

În cadrul procedurii de ofertare concurențială pentru selecția de proiecte vor putea fi finanțate prin grant proiecte 

care au ca obiectiv: 

• realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene; 

• realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare; 

• realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro; 

• realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din energie geotermală; 

• realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biomasă; 

• realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biogas. 

Vor putea depune proiecte: 

• Societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi 

nou înființate), precum și regiile autonome, legal constituite și înregistrate la ONRC în România. 

 

Noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum 

În cadrul procedurii de ofertare concurențială/apelului de proiecte pentru selecția de proiecte vor putea fi 

finanțate prin grant proiecte care au ca obiectiv: 

• realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene; 

• realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare; 

• realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro; 

• realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din energie geotermală; 

• realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biomasă; 

• realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biogas; 

 

Vor putea depune proiecte: 

• Pentru proiectele de tip A: Societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi 

mari, inclusiv întreprinderi nou înființate)/regiile autonome legal constituite și  înregistrate la ONRC în 

România - pentru producția de energie din surse RES în scopul autoconsumului a minimum 70% a din 

producția centralei regenerabile finanțate, în cadrul unei proceduri de ofertare concurențială; 

• Pentru proiectele de tip B: Unitățile Administrativ Teritoriale, Sub-unitățile Administrativ Teritoriale, 

unitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, instituții publice, pentru 

consumul propriu de energie în domeniul public, în cadrul unui apel de proiecte. 

 

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29728/fondul-pentru-modernizare-ghidurile-pentru-investitii-in-noi-capacitati-de-producere-a-energiei-electrice-din-surse-regenerabile-in-consultare-publica
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29728/fondul-pentru-modernizare-ghidurile-pentru-investitii-in-noi-capacitati-de-producere-a-energiei-electrice-din-surse-regenerabile-in-consultare-publica
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29728/fondul-pentru-modernizare-ghidurile-pentru-investitii-in-noi-capacitati-de-producere-a-energiei-electrice-din-surse-regenerabile-in-consultare-publica


 

• Tehnologia curată, proiectarea ecologică și utilizarea și gestionarea eficientă a resurselor în procesele 

de producție, chimie verde 

• Economie circulară și valorificare, reciclare și reutilizare a deșeurilor 

• Robotică și tehnologii digitale cheie, inclusiv securitate cibernetică, cloud computing, AI, ML, IoT, 

spații de date și management, gemeni digitali, blockchain și calcul cuantic 

• Științe ale vieții și biotehnologie 

• Food & agrotech 

• Servicii de apărare și securitate 

• Materiale noi și avansate 

Înscrierea se va face pȃnă la data de 2 noiembrie 2022, prin accesarea următorului link: https://innovation-

village-2022.b2match.io/ 
 

Detalii suplimentare: https://een.ec.europa.eu/events/virtual-brokerage-event-innovation-village-2022 
 

 

Eveniment internațional de brokeraj 

Tech4SmartCities@CleanTechForumEurope - 8 Noiembrie 2022 
 

Acest B2B se concentrează pe tehnologii durabile și inteligente pentru orașe și vă invită să descoperiți multiple 

oportunități de afaceri și cooperare în domeniul mobilității urbane, performanței energetice, construcției 

durabile, circularității, economiei cu emisii reduse de carbon și transformării digitale. 

 

Principalele subiecte abordate: 

• Orașe și comunități inteligente, TIC pentru orașe 

• Mobilitate și logistică inteligente, MaaS 

• Eficiența energetică a clădirilor și districtelor 

• Energii regenerabile, managementul și recuperarea energiei, rețelele inteligente și integrarea 

sistemelor energetice 

• Soluții bazate pe economie circulară și natură pentru cartierele urbane 

• Viață inteligentă, sănătoasă și sigură 

Evenimentul se va concentra, de asemenea, pe oportunitățile europene de cercetare și inovare în cadrul noului 

Program Orizont Europa.  

 

Înscrierea se va face pȃnă la data de 31 Octombrie 2022, prin accesarea următorului link: 

https://tech4smartcities-2022.b2match.io/ 
 

Detalii suplimentare: https://een.ec.europa.eu/events/tech4smartcitiescleantechforumeurope 

 

 

Eveniment virtual de brokeraj Smart Manufacturing Matchmaking 2022 - 

SMM2022 - 17 Noiembrie 2022 

 

 
Brokerage Event@Smart Manufacturing 

Matchmaking 2022 oferă o oportunitate unică de 

a întâlni companii, centre de cercetare și 

administrații publice care lucrează în Smart 

Manufacturing și Industry 4.0.  

 

Este, de asemenea, o oportunitate importantă de a 

fi la curent cu cele mai recente tehnologii 

avansate corespunzătoare, cererea de inovație din 

https://innovation-village-2022.b2match.io/
https://innovation-village-2022.b2match.io/
https://een.ec.europa.eu/events/virtual-brokerage-event-innovation-village-2022
https://tech4smartcities-2022.b2match.io/
https://een.ec.europa.eu/events/tech4smartcitiescleantechforumeurope


 

partea instituțiilor și orașelor, noile aplicații din partea IMM-urilor și provocările tehnice cu care se confruntă 

marile companii. 

 

BE@SMM 2022 principalele subiecte: 

• Soluție avansată de producție: sisteme automate de manipulare a materialelor, roboți 

• Fabricare aditivă 

• Agricultura 4.0 

• AI și învățarea automată pentru aplicații industriale 

• Aplicații pentru gestionarea datelor din rețelele sociale 

• Aplicații ale realității virtuale / augmentate / mixte în industrie 

• Productie autonoma 

• Robot autonom 

• Analiza Big Data 

• Sisteme ciber-fizice 

• Securitate cibernetică 

• Tehnologii cloud 

• Digital Twin 

• Durabilitatea mediului 

• Interfețe om-mașină 

• Integrare orizontală și verticală 

• Internetul Industrial al Lucrurilor 

• Date deschise și inovație publică 

• Întreținere predictivă 

• Simulare între mașini interconectate 

• Integrarea sistemului 

• Industria durabilă 4.0 

Inscrierea se poate face pana la data de 17 Noiembrie 2022, la urmatorul link: https://smm2022.b2match.io/ 

 

Detalii suplimentare: https://een.ec.europa.eu/events/brokerage-event-smart-manufacturing-matchmaking-

2022-smm2022 

 

 

 

Eveniment de brokeraj Lisbon Beyond Summit 2022 / 3 Noiembrie 2022 

 
IAPMEI – Agenția Portugheză pentru Competitivitate și Inovare, Coordonatorul Rețelei Enterprise Europe din 

Portugalia va organiza cea de-a 5-a ediție a „Lisbon Beyond Summit”. 

 

 

 

 

https://smm2022.b2match.io/
https://een.ec.europa.eu/events/brokerage-event-smart-manufacturing-matchmaking-2022-smm2022
https://een.ec.europa.eu/events/brokerage-event-smart-manufacturing-matchmaking-2022-smm2022


 

Cine ar trebui să participe? 

 

Companii, institute de cercetare, universități, start-up-uri, investitori interesati de noi tehnologii,  digitalizare, e-

sanatate, industria 4.0 și 5.0, securitate, schimbari climatice etc. 

 

Evenimentul va fi o oportunitate unică de a: 

• Accesa piețe externe și tehnologii noi și inovatoare; 

• Identifica noi contacte de cercetare, afaceri și finanțare, precum și parteneri pentru viitoare proiecte UE. 

 

Inregistrarea se va face pana la data de 8 Noiembrie 2022, la link-ul: https://lisbon-beyond-summit-

2022.b2match.io/ 

 

Detalii suplimentare: https://een.ec.europa.eu/events/lisbon-beyond-summit-2022-5th-edition 

 

 

Oportunități de afaceri și de inovare 
 

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI 
 

 

BOIT20221013025 

O companie italiană oferă o gamă largă de conserve de fasole (organice și convenționale), leguminoase, cereale 

și roșii sub propriile etichete (de marcă). Compania caută distribuitori și agenți comerciali, în toată Europa, cu 

experiență de lucru cu canale en-gros, retail și foodservice pe piețele lor locale. 

 

BOSI20221011016 

Un producător sloven specializat  în produse de protecție a pielii de înaltă calitate, cum ar fi unguente pentru 

protecția tatuajului și protecția pielii bebelușilor, caută distribuitori pentru propria marcă. De asemenea, oferă 

acorduri de producție pentru produse de protecție a pielii cu etichetă albă și etichetă privată pentru companiile 

de pe piețele UE. Compania este specializată în dezvoltarea, fabricarea și vânzarea de produse inovatoare și 

de înaltă calitate pentru îngrijirea pielii. 

 

BOFR20221004010 

O companie franceză care dezvoltă o gamă de soluții inovatoare pentru producerea de energie electrică prin 

extragerea de energii regenerabile – eoliană și solară – caută distribuitori și parteneri industriali în cadrul unor 

acorduri comerciale. 

 

BOES20221003003 

Companie spaniolă specializată în proiectarea, fabricarea și exportul tuturor tipurilor de accesorii și huse pentru 

genți oferă servicii de consultanță (inclusiv participarea la proiecte de cercetare și dezvoltare). Compania își 

oferă cunoștințele prin acorduri de subcontractare și/sau servicii partenerilor internaționali interesați de 

produse inovatoare, dezvoltare și industria 4.0. 

 

BOPL20220927012 

Compania poloneză este specializată în furnizarea de servicii de drone în principal pentru industria energetică. 

Oferă foto ale fermelor solare și eoliene, conductelor și liniilor electrice folosind camere termografice și 

fotografii de prim-plan. De asemenea, oferă fotografii aeriene în scop promoțional. Compania caută cooperare 

internațională. 

 

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE 

 

TOGR20221013024 

Companie greacă, activă în sectorul interacțiune om-mașină, oferă un dispozitiv-sistem disruptiv pentru 

urmărirea de înaltă precizie a datelor despre mișcarea mâinilor și a degetelor pentru sectoarele de asistență 

medicală, aerospațială și industrie 4.0. Compania caută parteneri pentru cooperare tehnică sau acord comercial 

și/sau acord de cooperare în cercetare. 

 

 

https://lisbon-beyond-summit-2022.b2match.io/
https://lisbon-beyond-summit-2022.b2match.io/
https://een.ec.europa.eu/events/lisbon-beyond-summit-2022-5th-edition


 

TOFR20221011017 

O companie franceza este specializata în proiectarea și producerea de soluții personalizate pentru recipiente 

sub presiune, coloană, reactor, schimbătoare de căldură. 

Pentru a asigura urmărirea și controlul măsurătorilor în timpul transportului unui rezervor, IMM-ul a dezvoltat 

și patentat un sistem unic care permite localizarea rezervorului și măsurarea diferitelor proprietăți fizice. 

IMM-ul caută o companie interesată să cumpere brevetul acestui dispozitiv și să-l implementeze în diferite 

sectoare. 

 

RDRBG20221013019 

Un Start-up din Bulgaria care dezvoltă soluții tehnologice de mediu pregătește o propunere pentru un proiect 

SMART4ALL. Ca parte a conceptelor, este necesară o expertiză externă pentru a îndeplini decalajul tehnologic 

al echipei legate de modelarea de dispersie a datelor despre calitatea aerului aproape în timp real. 

 

RDRCH20221003013 

Un consorțiu cu parteneri din Elveția, Marea Britanie și UE caută spitale pilot pentru un proiect Orizont 

Europa, care este în prezent evaluat de Comisia Europeană. Proiectul va furniza un combustibil fără emisii 

prin furnizarea pilelor de hidrogen la o pătrime din prețul motorinei. Diverse vehicule (autobuze, mașini, 

ambulanță, drone etc.) vor fi furnizate și testate in locatia spitalului pilot. Proiectul HYDROEFFI intenționează 

să demonstreze o posibilă cale către mobilitatea cu emisii zero până în 2030. 

 
 

Info help desk: Liliana Baicu  

tel. 0745 021438, 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; 0233 218072 

E-mail: een@adrnordest.ro 

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

