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

firmelor interesate de internaționalizare.   

                           

Centrul Enterprise Europe Network – 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. Toate serviciile sunt gratuite și pot lua forma 

unor servicii personalizate, care răspund nevoilor punctuale ale fiecărei 

companii. 

Detalii: http://een.ec.europa.eu/  

In Macroregiunea 2 (Regiunile Nord-Est și Sud-Est), Rețeaua Enterprise Europe Network este prezentă 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).    

  

Misiunea Centrelor Enterprise Europe Network este de a oferi sprijin 

firmelor locale pentru internaționalizare afaceri, prin servicii de consultanță 

pentru comerț exterior, identificare de noi piețe de desfacere a produselor / 

serviciilor, inițiere de noi contacte cu potențiali parteneri, pentru a dezvolta 

împreuna noi afaceri /tehnologii sau identificare de finanțatori pentru noi 

idei de afaceri, invenții, inovații. 

CUPRINS: 

Enterprise Europe Network –  Consorțiul ERBSN 

Informații europene   

Evenimente de brokeraj & misiuni economice 

Consultări publice europene 

Oportunități de afaceri și inovare  

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


 

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.  

 

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. 
 
 

Informatii europene 
 

Go Global Awards 2022  

 
Premiile Go Global ale Consiliului pentru Comerț 

Internațional celebrează companiile care conduc economia 

înainte prin inovațiile, tehnologiile și strategiile lor. 

 

Premiile reunesc sute de directori seniori de la unii dintre cei 

mai inovatori producători și exportatori din lume, împreună cu 

reprezentanți ai organismelor guvernamentale, asociațiilor 

comerciale, firmelor de capital de risc și instituțiilor financiare. 

 

Câștigătorii obțin acces la platforme internaționale unice, prin 

intermediul rețelei extinse a Consiliului pentru Comerț 

Internațional din peste 418 organizații profesionale din 

întreaga lume. 

 

Participantii inscrisi la premiile Go Global Awards sunt punctati in baza următoarelor conditii: 

 40% – Produse și/sau Servicii (Unicitatea / competitivitatea produsului sau serviciului dvs.) 

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


 

 20% – Managementul afacerii, planificarea și direcția (Cum se desfășoară afacerea? Este sustenabilă?) 

 20% – Marketing (Cum îți dai cuvântul despre afacerea ta? Cum te diferențiezi de concurenții tăi? Cât 

de bine îți cunoști publicul țintă? Ce succese ai avut?) 

 20% – Longevitate (planuri de viitor, obiective viitoare, cum atingeți aceste obiective?) 

  

Sunt mai multe tipuri de premii acordate: 

 Premii bazate pe tip industrie/sector (Producție avansată, Aerospațial și/sau Apărare, Agricultură, 

Inteligență artificială, Tehnologii auto, BioTech, Blockchain, CleanTech, Construcții, Industrii creative, 

Comerț electronic, EdTech, Servicii educaționale, Electronică, Energie și/sau EnergyTech, Inginerie, 

Moda, Finanțe, FinTech , Productie alimente, băuturi, Transport și logistică, Producție generală, 

Tehnologii medicale, TIC (hardware si software), Infrastructură, IoT / Internet of Things, Servicii 

maritime, Marketing și PR, MedTech, Ambalaje, PharmaTech, PropertyTech, Reciclare și reutilizare, 

Retail, Robotică, Servicii, Supply Chain Management, Trade Finance, Călătorii și Ospitalitate, Venture 

Capital. 

 Premii regionale speciale 

o Premiul Exportatorul Anului: Acordat unei companii a cărei abordare perseverentă a expansiunii 

internaționale este cuplată cu capacitatea de a identifica oportunități pe piața internațională, 

acționând ca o sursa de inspirație pentru alții  

o Premiul Start-Up Exporter: acordat unei companii care este noua în export și ale cărei exporturi 

au început să aduca un flux semnificativ la veniturile proprii în ultimele 12-18 luni. 

o Premiul pentru inovare la export: acordat unei companii care are idei  îndrăznețe și unice într-o 

industrie existentă și care investește în dezvoltarea ideilor sale prin educație, parteneriat, finanțare, 

tehnologie etc. pentru a aduce conceptul pe piață. 

o Premiul Legend: Se acordă unei organizații recunoscute cu o moștenire (istorie) ca lider al industriei 

care a făcut un salt im[portant în tranzitia catre îmbunătățire și durabilitate, concentrându-se pe 

gândirea strategică, completata cu sprijinul tehnologic, al forței de muncă etc.  

o Premiul pentru exportatorul anului responsabil din punct de vedere social: acordat companiei 

a cărei strategie de export evidențiază un accent pe consolidarea comunităților în care își au sediul și 

care conduce, în mod proactive, la îmbunătățirea din perspectivă de responsabilitate socială 

(comercială, de mediu și comunitară), dincolo de cerințele legislative pentru industria lor. 

o CEO al Anului: Acordat unui lider care s-a dovedit că este angajat in respectarea celor mai înalte 

idealuri și care echilibrează nevoile zilnice ale clienților, angajaților și investitorilor într-o manieră 

impecabilă. 

o Excelență în servicii: Se acordă unei companii care a identificat modalități de îmbunătățire a 

furnizării de servicii prin măsurarea consecventă a rezultatelor, comunicarea eficientă în fiecare 

etapă a procesului său. 

o Femei în afaceri: conceput pentru a recunoaște femeile, indiferent de titlu, poziție sau statut 

antreprenorial sau executiv al acestora, pentru realizările lor în crearea, dezvoltarea sau valorificarea 

oportunităților legate de export pentru propria afacere. 

 

In anul 2022, Premiile Go Global sunt acordate de Consiliul pentru Comerț Internațional și Agenția 

Estonă pentru Afaceri și Inovare, in cadrul unui eveniment care se va desfasura la Talinn (Estonia), in 

perioada 19-21 octombrie 2022. 
 

Companiile interesate de inscrierea si participarea la selectie pot gasi mai multe detalii la adresa: 

https://goglobalawards.org/ 
 

Programul Interreg Europe pentru 

perioada 2021-2027  

 

Acest program a fost adoptat de către Comisia 

Europeană prin decizia COM(2022)4868 din 5 iulie 

2022.  

 

România, alături de cele 29 state europene participante în program (UE27 plus 2 state partenere cu statut special: 

Norvegia și Elveția) va beneficia de participarea în proiecte de schimb de experiență pentru a consolida 

capacitatea instituțională a autorităților publice, în special a celor mandatate să gestioneze un anumit teritoriu și 

a părților interesate.  

 

https://goglobalawards.org/


 

Cu un buget total de 474,35 milioane Euro (din care 379,5 milioane euro buget din FEDR), Programul a încheiat 

primul apel, activ în perioada 5 aprilie – 31 mai 2022.  

Din cele 134 cereri de finanțare depuse, 70 sunt parteneri din România, prefigurându-se premisele de a rămâne 

4-a țară europeană (ca număr de parteneri) care beneficiază de fonduri ale Interreg Europe.  

 

Pentru mai multe informații urmăriți https://www.interregeurope.eu/ și Interreg România - https://www. 

facebook.com/Interreg-Rom%C3%A2nia-116123640999049 

 

POIM: Două noi ghiduri destinate IMM-urilor și întreprinderilor mari, lansate spre consultare 

publică! 

 
AM POIM a lansat in data de 19 august 2022,  spre consultare publică, Ghidurile pentru: 

 „Sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătățire a 

eficienței energetice a clădirilor industriale și construcțiilor anexe și a clădirilor pentru prestări servicii 

și construcții anexe”; 

 „Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum 

propriu la nivelul întreprinderilor”.  

Solicitanţii eligibili sunt: 

 Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și 

 Întreprinderi mari  

Ghid îmbunătățirea eficienței energetice - clădiri industriale și construcții conexe. 
 

Bugetul alocat apelurilor de proiecte este de 200.000.000 euro.  

 

Valoarea minima eligibilă a finanţării nerambursabile acordate pentru un IMM ) este de 50.000 euro, iar valoarea 

maximă eligibilă a finanţării nerambursabile acordate nu poate depăși 500.000 euro.  

 

Activităţile finanţabile în cadrul Obiectivului specific 11.1: 

 lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirilor și construcții anexe și clădiri pentru prestări servicii 

și construcții anexe, inclusiv pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu 

peste subsol, a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii, excepție făcând 

lucrările privind consolidări seismice. 

Potrivit documentului, proiectele vor putea fi depuse în perioada 15 octombrie - 15 noiembrie 2022.   

 

Ghid producție de energie din surse regenerabile pentru consum propriu 

 

Bugetul alocat apelului  de proiecte este 200.000.000 euro, iar valoarea minimă acordată este de 50.000 euro și 

cea maximă de 500.000 euro. 

 

Sunt sprijinite următoarele categorii de activități: 

 investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse 

regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie, care se încadrează în 

capacitatea de producție specifică prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95, din Legea nr. 123/2012 

energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare. În categoria surselor de 

energie regenerabile se încadrează utilizarea surselor definite la art. 2 lit. m) din Ordonanța de Urgență 

nr. 112/2022. 

 investiții în lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, înțelegând prin aceasta 

adăugarea la instalațiile de cogenerare/trigenerare existente a unor  instalații noi de producere a energiei 

din surse regenerabile de energie. 

Link-uri de interes: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29386/poim-doua-noi-ghiduri-destinate-

immurilor-si-intreprinderilor-mari-lansate-spre-consultare-publica 

 

https://www.interregeurope.eu/
https://www.facebook.com/Interreg-Rom%C3%A2nia-116123640999049
https://www.facebook.com/Interreg-Rom%C3%A2nia-116123640999049
https://www.facebook.com/Interreg-Rom%C3%A2nia-116123640999049
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29386/poim-doua-noi-ghiduri-destinate-immurilor-si-intreprinderilor-mari-lansate-spre-consultare-publica
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29386/poim-doua-noi-ghiduri-destinate-immurilor-si-intreprinderilor-mari-lansate-spre-consultare-publica


 

 

 

 

Granturile 4.1.1-POC şi 4.1.1-POC Bis - 

fonduri nerambursabile de câte 50.000-

500.000 euro pentru IMM-urile româneşti. 
 
Întreprinderile mici şi mijlocii, înfiinţate cel târziu în cursul 

anului 2018 şi a căror activitate a fost afectată de pandemia 

de Covid-19 vor putea accesa, în perioada următoare, 

granturi pentru investiţii în activităţi productive, în cadrul 

Programului Operaţional de Competitivitate, măsurile 4.1.1 

şi 4.1.1 bis. AM POC a publicat în data de 18 iulie 2022, varianta consolidată în urma consultării publice a 

Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor, tip de proiect „Investiții destinate 

capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență” – Axa 

prioritară 4, Acțiunea 4.1.1 – „Investiții în activități productive”. 

 

Beneficiarii apel de proiecte 4.1.1-POC sunt: 

 pentru granturile de investiții sub forma de ajutor de minimis - Microîntreprinderile, întreprinderile mici 

și mijlocii care își desfășoară activitatea în sectoarele eligibile prevăzute în Anexa nr. 12, menționate mai 

jos: 

o Clasa P– Învățământ; 

o Clasa Q – Sănătate și asistență socială; 

o Clasa S – Alte activități de servicii. 

 pentru granturile de investiții sub forma de ajutor de stat – Microîntreprinderile, întreprinderile mici și 

mijlocii care își desfășoară activitatea în sectoarele eligibile prevăzute în Anexa nr. 13, menționate mai 

jos: 

o Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 

fabricarea armamentului și muniției);  

o Clasa F – Construcții;  

o Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;  

o Clasa H – Transport și depozitare;  

o Clasa I – Hoteluri și restaurante potrivit anexei nr. 13 

o  

Alocarea indicativă a apelului de proiecte 4.1.1-POC este de 238.760.397 euro, din care 200.000.000 euro 

FEDR-REACT EU, iar 38.760.397 euro cofinanțare de la bugetul de stat, astfel: 

 schema de ajutor de minimis în valoare de 59.690.099 euro - granturi destinate investițiilor necesare 

capacităților de prestare de servicii, din care 50.000.000 euro FEDR-REACT-EU și 9.690.099 euro 

cofinanțare de la bugetul de stat; 

 schema de ajutor de stat în valoare de 179.070.298 euro - granturi destinate investițiilor în 

retehnologizare necesare capacităților de producție, din care 150.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-

REACT EU și 29.070.298 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat. 

Valoarea granturilor 4.1.1-POC acordate 

 pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii se acordă sub formă de ajutor de minimis 

între minim 50.000 euro și maxim 200.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în limita de maximum 

cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019; 

 pentru investiții necesare retehnologizării, care se acordă pe proiect și beneficiar, sub formă de ajutor de 

stat, se determină în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019, fiind cuprinsă între 

50.000 euro și maximum 500.000 euro. 

Tipuri de activități eligibile: 

1. modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri 

specifice aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de 

cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea 

de autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în vigoare; 

2. dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică 

necesare activității de producție și servicii precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt 

necesare capacităților de producție/servicii existente.  

 

Criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară și punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte 

sunt următoarele: 



 

 Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019, ca urmare a crizei COVID -  15 puncte 

 Scăderea ratei profitului operațional aferent exercițiului financiar 2020 în raport cu exercițiul financiar 

2019 ținând cont de valorile rezultatului exercițiului financiar ca urmare a crizei COVID  – 35 puncte 

 Rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar  2019 – 30 puncte 

 Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv 

importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică 

(INS) / Banca Naţională a României (BNR) - 5 puncte:  

 Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate a proiectului  - cifra de afaceri împărțită la 

numărul mediu de angajați (anul de referință este 2020, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate 

trebuie să fie cel puțin egal cu cel din anul 2020)  - 15 puncte 

 

Criteriu suplimentar 
In situația în care s-a realizat tranzacţionarea unor părţi sociale înainte cu 90 de zile de depunerea cererii de 

finanţare, solicitanţii vor fi penalizaţi prin scăderea a 5 puncte din punctajul total realizat. 

Potrivit documentului, apelul 4.1.1-POC va fi deschis timp de 7 zile calendaristice. Conform MIPE, lansarea 

apelului se face la 16 august 2022, iar semnarea contractelor de finanțare are lor în perioada 1 septembrie – 30 

noiembrie 2022. 

 

Măsura 4.1.1 Bis – destinată IMM-urilor din industria alimentară și a construcțiilor, prin care vor putea 

contracta granturi de investiții necesare retehnologizării în valoare de 300 milioane euro. 

Această măsură reglementează cadrul pentru finanțarea IMM-urilor care își desfășoară activitatea în domeniile: 

 industriei alimentară panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, 

prelucrare, distribuție și ambalare; 

 construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în 

construcții. 

 

Calendarul asumat pentru acest apel este următorul: 

 

Înscrierile la Acțiunea 4.1.1-POC Bis se vor face în sistemul de granturi IMM Recover 

(https://granturi.imm.gov.ro/#/home ) în perioada 20 - 26 septembrie 2022. Ulterior, proiectele selectate vor fi 

mutate în sistemul de fonduri UE MySMIS2014, pentru implementare. 

 

Calendarul complet pentru 4.1.1-POC Bis: 

 Transmitere la Consiliul Concurenței a schemelor de ajutor de stat: 26/07/2022, 

 Publicare ghid in consultare publică: 11/08/2022, 

 Perioada de consultare publică    11/08/2022 - 21/08/2022, 

 Ghid final publicat: 31/08/2022, 

 Definire cerințe Apel (Definitivare analiză de business, dezvoltare platformă, testare împreună cu STS): 

26/07/2022 – 14/09/2022, 

 Lansare apel: 20/09/2022, 

 Apel deschis pentru depunere proiecte: 20/09/2022-26/09/2022, 

 Verificare eligibilitate/ încadrare in IMM/evaluare: 27/09 – 29/11/2022, 

 Semnare contracte finanțare: 30/09/2022-31/12/2022. 

Noua Măsură 4.1.1-POC Bis este reglementată prin Ordonanța de urgență 113/2022 (publicată în Monitorul 

Oficial nr. 720 din 18 iulie 2022, Partea I), privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de 

ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea 

refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții 

destinate retehnologizării IMM-urilor.  

 

Se vor acorda ajutoare de stat de câte 50.000-500.000 de euro pentru microîntreprinderi și firme mici și mijlocii 

(IMM) din următoarele domenii: 

a) industriei alimentară panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, 

prelucrare, distribuție și ambalare. Buget alocat: 89.535.149 euro, din care 75.000.000 euro cu 

finanțare prin FEDR-REACT-EU și 14.535.149 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat. 

b) construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, 

tehnologii în construcții. Buget alocat: 89.535.149 euro, din care 75.000.000 euro cu finanțare prin 

FEDR-REACT-EU și 14.535.149 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat. 

https://granturi.imm.gov.ro/#/home


 

Firmele vor trebui să asigure și ele cofinanțare proprie cu valori minime între 25% și 40%, în funcție de 

dimensiunea întreprinderii și locul investiției. Microîntreprinderile și firme mici vor suporta cofinanțare mai mică 

decât a firmelor mijlocii. 

 

Spre deosebire de ajutoarele de stat de la Acțiunea 4.1.1-POC, la 4.1.1-POC Bis, Bucureștiul nu este eligibil. 

Județul Ilfov este eligibil parțial. În rest, toate județele intră la finanțare, cu procente diferite de cofinanțare care 

trebuie asigurate de beneficiari. 

Detalii suplimentare: https://mfe.gov.ro/  

 

Pactul Verde European- Europa, primul continent neutru din punct de vedere 

climatic 
 

Schimbările climatice și degradarea mediului sunt o amenințare existențială 

pentru Europa și pentru întreaga lume. Pentru a o contracara, Pactul verde 

european va transforma UE într-o economie modernă, competitivă și 

eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care: 

• până în 2050, să se ajungă la zero emisiile nete de gaze cu efect de 

seră; 

• creșterea economică să fie disociată de utilizarea resurselor; 

• nicio persoană și niciun loc să nu fie lăsat în urmă. 

Pactul verde european este în același timp un colac de salvare pentru ieșirea din pandemia de COVID-19. De 

aceea, el va fi finanțat cu o treime din investițiile în valoare de 1800 de miliarde de euro provenind din Planul de 

redresare NextGenerationEU, precum și cu fonduri din bugetul pe șapte ani al UE. În același timp, se va asigura 

că există oportunități pentru toată lumea, sprijinind cetățenii vulnerabili prin combaterea inegalității și a sărăciei 

energetice și întărirea competitivității companiilor europene. 

 

Comisia Europeană a adoptat o serie de propuneri menite să adapteze politicile UE în domeniul climei, energiei, 

transporturilor și fiscalității, pentru a reduce cu cel puțin 55 % până în 2030 emisiile nete de gaze cu efect de 

seră, față de nivelurile din 1990. Tranziția către o mobilitate mai ecologică va oferi transport curat și accesibil 

chiar și în cele mai îndepărtate zone, se vor reduce emisiile în transportul maritim și aviație din întreaga lume, 

totodată, reprezintă o oportunitate majoră pentru industria europeană prin crearea de piețe pentru tehnologii și 

produse curate. 

 

Pactul Verde European a dat deja un exemplu pozitiv și i-a determinat pe marii parteneri internaționali să-și 

stabilească propriile date-țintă pentru neutralitatea climatică. Prin investiții în tehnologii de energie regenerabilă, 

se dezvoltă expertiză și produse de care vor beneficia și restul lumii. Odată cu trecerea la transportul ecologic, se 

vor crea companii lider mondiale care vor deservi o piață globală în creștere.  

 

Mai multe informații despre Pactul Verde European, puteți găsi la: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-

2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en 

 

 

Consultări publice europene 
Consultare publică Normele procedurale antitrust ale UE – evaluare 

Comisia Europeană solicită părerile părților interesate cu privire la eficacitatea, eficiența, relevanța, coerența 

și valoarea adăugată a UE a Regulamentului 1/2003.  

 

Regulamentele nr. 1/2003 și nr. 773/2004 stabilesc procedurile de aplicare a normelor antitrust ale UE. Aceste 

norme vizează întreprinderile care abuzează de puterea lor de piață și care încheie acorduri restrictive. Inițiativa 

urmărește să evalueze procedurile în urma modificărilor prin care a trecut peisajul economic (ex. digitalizarea) 

de la intrarea în vigoare a Regulamentului nr. 1/2003. 

 

Principalele părți interesate sunt întreprinderile și asociațiile de întreprinderi, cabinetele de avocatură și firmele 

de consultanță economică cu experiență în procedurile antitrust. 

 

O serie de schimbări semnificative au avut loc în dinamica pieței în ultimii douăzeci de ani și multe sunt 

potențial susceptibile de a avea un impact asupra modului în care sunt aplicate regulile de 

https://mfe.gov.ro/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13431-Normele-procedurale-antitrust-ale-UE-evaluare


 

concurență. Digitalizarea economiei globale, de exemplu, a evidențiat o tensiune potențială în creștere între 

necesitatea unei intervenții prompte și eficiente și complexitatea procedurilor antitrust. 

 

Se poate răspunde online, până în 6 octombrie 2022, la: https://bit.ly/3yN3ptS 

 

Evenimente de brokeraj & misiuni economice 
 

 

 
Enterprise Europe Network invită toți expozanții și vizitatorii SMM Hamburg 2022 să participe la 

evenimentul internațional de brokeraj „MariMatch at SMM”, 8-9 sept 2022, care oferă: întâlniri B2B pre-

stabilite de 20 de minute, consultanță privind finanțarea UE pentru cercetare și inovare maritimă, inovare 

durabilă, tururi ghidate „Inovație din Germania de Nord” în cooperare cu Clusterul Maritim Germania de Nord. 

Se va pune accentul atât pe soluțiile inovatoare pentru durabilitate și digitalizare, cât și pe cunoașterea 

viitoriilor parteneri de afaceri și de cercetare internaționali din domeniul maritim. 

 

Oferte și cereri pentru soluții inovatoare pentru: 

• Propulsie alternativă 

• Reducerea emisiilor 

• Eficiență și economie circulară 

• Digitalizare și automatizare 

• Materiale noi 

 

Intalnirile prestabilite cu parteneri internaționali din toate categoriile prezente la SMM: 

• Industria construcţiilor navale şi a şantierelor navale 

• Echipamentul navei 

• Propulsie și electronică 

• Interioare marine 

• Tehnologie portuară și sisteme de marfă 

• Servicii maritime 

• Afaceri de transport maritim și navlositori 

• Tehnologia marină 

Participarea este gratuită pentru expozanții și vizitatorii SMM 2022. 

Înscrieri la https://marimatch-smm2022.b2match.io/ până în 5 septembrie 2022. 

 

 

SMART MOBILITY VALENCIA 2022  

CONGRES, TÂRG ŞI BROKERAJ 
14 Septembrie 2022  

Valencia, Spania 

 
Smart Mobility Valencia 2022 - evenimentul 

international, locul de întâlnire al noilor oferte de produse 

și concepte de mobilitate urbană, servicii care vizează 

mobilitatea durabilă, integrată şi inteligentă. Industria de 

vârf în domeniul mobilității durabile își va expune 

produsele, serviciile și soluțiile la Smart Mobility Valencia. https://smartmobilityvalencia.com/en/  

 

Pe lângă vizitarea târgului, cei interesaţi vor avea oportunitatea să stabilească întâlniri B2B on-site sau online 

cu reprezentanţi ai companiilor, centrelor tehnologice, administrațiilor publice, centrelor de formare și start-

up-urilor europene de vârf,  accesând: https://smart-mobility-valencia.b2match.io/  Participarea este gratuită, 

necesită doar inregistrarea pe platforma evenimentul de brokeraj Smart Mobility Valencia 2022 (https://smart-

https://bit.ly/3yN3ptS
https://marimatch-smm2022.b2match.io/
https://smartmobilityvalencia.com/en/
https://smart-mobility-valencia.b2match.io/
https://smart-mobility-valencia.b2match.io/


 

mobility-valencia.b2match.io/) cu un profil scurt și semnificativ și o descriere a tehnologiei sau tipului de 

parteneriat oferit/solicitat, pentru a stabili noi contacte de afaceri și pentru a stimula cooperarea internațională.  

 

 

WINDENERGYMATCH 2022 HAMBURG - EVENIMENT 

INTERNAȚIONAL DE MATCHMAKING  

 
28-29 septembrie 2022 

 

WindEnergyMatch 2022 - evenimentul internațional de matchmaking pentru sectorul energiei eoliene și al 

hidrogenului verde, va avea loc in perioada 28-29 Septembrie 2022, împreună cu Târgul WindEnergy din 

Hamburg și H2Expo & Conference. 

 

Evenimentul internațional de brokeraj WindEnergyMatch 2022, organizat de Enterprise Europe Network, 

împreună cu Hamburg Messe oferă companiilor și instituțiilor de cercetare din întregul lanț valoric al 

industriei eoliene și hidrogenului o platformă pentru colaborare. 

 

Participarea la WindEnergyMatch 2022 este deschisă pentru vizitatori și expozanți, companii, instituții de 

cercetare, start-up-uri care caută parteneri de afaceri internaționali și parteneri pentru proiecte în domeniul de 

energie eoliană și hidrogen verde.  

 

Pentru a participa la WindEnergyMatch 2022, participanții trebuie să se înregistreze la 

https://windenergymatch-2022.b2match.io/ cu un profil scurt și semnificativ și o descriere a tehnologiei sau 

tipului de parteneriat oferit/solicitat, pentru a stabili noi contacte de afaceri și pentru a stimula cooperarea 

internațională. Participarea este gratuită. 

 

 

Oportunități de afaceri și de inovare 
 

 

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI 

 
BRFR20211202001 

Compania franceză specializată în crearea de difuzoare de uleiuri esențiale, inclusiv o linie de produse din 

lemn, caută parteneri care să poată produce articole mici din lemn sub acord de fabricație. 

 

BRSI20211213004 

Companie din  Slovacia, specializată în vânzări de utilaje și utilaje agricole și de întreținere a grădinii, caută 

producători de piese de schimb pentru mașini agricole și mașini de tuns iarba, care ar fi interesați să-și extindă 

vânzările pe piața slovenă. Sunt interesați să semneze un acord de servicii de distribuție. 

 

BOLT20220707008 

Producător lituanian de parfumuri pentru casă și maşini, lumânări, cosmetice și produse de îngrijire la 

domiciliu caută parteneri și distribuitori în diferite țări.  

 

 

 

https://smart-mobility-valencia.b2match.io/
https://windenergymatch-2022.b2match.io/


 

 

BRPT20220705009 

Compania portugheză, fondată în 2019, specializată în dezvoltarea de software, aplicații web, programe 

software de management sau platforme pentru orașe inteligente, caută potențiali cumpărători de software 

personalizat sau parteneri care doresc să investească în companie, pentru a crește pe piețele internaționale.  

 

BOPL20220629010 

Producător polonez de elemente de sticlă pentru candele caută parteneri internaţionali pentru colaborare în 

producerea de lămpi destinate garajelor, subsolurilor, hambare, etc.  Compania produce sticlă, pe mașini 

automate de sticlă AF8, are tehnicieni calificați, operatori, ceea ce oferă o calitate finală ridicată a produsului.  

 

BRDE20220609005 

Companie germană, specializată în distribuția bicicletelor pentru copii caută un nou partener din UE pentru 

producția pe termen lung a roților de 10’ și 12,5’ pentru bicicletele pentru copii. Jantele trebuie să fie fabricate 

din poliamidă sau similare, anvelopele airless trebuie să fie fabricate din etilen-acetat de vinil (EVA).  

 

BOBG20220627003 

Producător din Bulgaria de prune ecologice caută distribuitori de alimente, supermarketuri, producători de 

gemuri, producători de fructe uscate, producători de alcool sau producători de alimente pentru copii, pentru 

cooperare pe termen lung.  

 

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. 

 

BOJP20210623001 

Un producător japonez de componente industriale din plastic, este specializat în amortizoare rotative cu 

funcționalitate de control al mișcării. Amortizoarele sunt utilizate pe scară largă la mobilier, inclusiv sertare, 

articole sanitare, cum ar fi capace de toaletă, scaune și coșuri de gunoi. Amortizoarele sunt, de asemenea, 

utilizate in aparate electrocasnice, cum ar fi capacele mașinilor de spălat și aparate medicale de unică 

folosință.Firma cauta parteneri in UE, pentru încheierea unor acorduri de servicii de distribuție sau de agenție 

comercială. 

 

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE 
 

TRGR20211008001 

O companie grecească activă în sectorul energetic este interesată să achiziționeze o tehnologie adecvată pentru 

îndepărtarea mercurului din praf. Partenerul căutat ar trebui să fie capabil să ofere tehnologia și să ghideze 

compania cu privire la procesul necesar pentru îndeplinirea sarcinii în mod independent. Colaborarea solicitată 

este acordul tehnic. 

 

TOIT20211123001 

O entitate publică italiană și o organizație de cercetare au dezvoltat un panou sandwich de protecție termică 

care permite integrarea rezistenței structurale și termice într-o singură componentă până la temperaturi ridicate. 

Are aplicații potențiale semnificative în transportul auto, feroviar și naval, precum și în sectoarele energetic, 

metalurgic și nuclear. Colaborarea solicitată este acordul comercial cu asistență tehnică, acorduri de licență și 

cooperare în cercetare. 

 

TRNL20211020001 

O companie olandeză este activă în sectorul construcțiilor și execută lucrări precum renovarea și întreținerea 

imobilelor în mediul construit. Una dintre problemele majore care apar în spațiile și zonele locuite este 

zgomotul de impact. Compania olandeză caută tehnologii și expertiză pentru a reduce zgomotul de impact cu 

un rezultat care să accelereze procesul de implementare. Compania olandeză urmărește un acord de cooperare 

tehnică cu un specialist în zgomot activ în sectorul construcțiilor. 

 

TOBG20211203001 

Un IMM din Bulgaria cu experiență în cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor, produselor și soluțiilor de 

inginerie specializate, a dezvoltat un sistem inteligent automat pentru semnalizarea luminoasă a trecerilor de 



 

pietoni/pasarelelor folosind inteligența artificială pentru mai multă siguranță și control al traficului pe drumuri. 

Compania cauta acorduri comerciale cu asistență tehnică cu firme interesate și autorități publice. 

 
 

Info help desk - Pers de contact: 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 

E-mail: een@adrnordest.ro 

www.adrnordest.ro/een 
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