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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, cu expertiză specifică, 

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).     

 
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. 

 
 

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. 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. 
 

Informatii europene 
 

PNRR: Lansarea apelului aferent Operațiunii D. Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea 

Internetului 
 

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din 

România vor putea obține fonduri europene în valoare 

totală de 34 de milioane de euro, pentru finanțarea de 

cursuri IT pentru propriii angajați, în cadrul unei noi 

scheme de ajutoare de minimis, lansate prin Planul 

Național de Redresare și Reziliență. 

 

Intervenția are drept obiectiv să sprijine IMM-urile din 

România să își recalifice forța de muncă în domenii tehnice 

cheie (programare/coding, data analytics, cyber-security, 

computer-assisted design, additive manufacuring). Prin 

această intervenție se vizează atât creșterea competitivității 

forței de muncă cât și a firmelor. 

 

Detalii: bit.ly/3P8RbQV 

http://een-romania.ro/contact/
bit.ly/3P8RbQV


 

 

 

Politica de coeziune a UE: 31,5 miliarde EUR pentru coeziunea economică, socială și teritorială, 

competitivitatea și tranziția verde și digitală a României în perioada 2021-2027 

 

România va primi în total 31,5 miliarde EUR 

din partea politicii de coeziune în perioada 

2021-2027, în cadrul acordului său de 

parteneriat cu Comisia pentru promovarea 

coeziunii economice, sociale și teritoriale a 

regiunilor sale, precum și a tranziției sale 

verzi și digitale. Fondurile UE vor sprijini, 

de asemenea, dezvoltarea unei economii 

românești competitive, inovatoare și 

orientate către export. 

 

Se vor acorda 4,33 miliarde EUR din Fondul 

european de dezvoltare regională (FEDR) 

pentru sprijinirea transformării economice 

inovatoare și inteligente a României. 

Fondurile vor contribui la creșterea 

competitivității întreprinderilor mici și 

mijlocii (IMM-uri) și vor sprijini cercetarea 

și inovarea, în special prin colaborarea dintre întreprinderi și universități. Vor fi sprijinite, de asemenea, 

întreprinderile inovatoare și activitățile inovatoare din cadrul IMM-urilor tradiționale. 

 

Detalii: bit.ly/3BhGCYr 

 

 

Previziuni economice de vară ale Comisiei Europene pentru România: 3,9% creştere economică în 

2022 şi 2,9% în 2023 

 

Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să afecteze negativ economia UE, orientând -

o către o creștere mai redusă și o inflație mai ridicată în comparație cu previziunile din primăvară. 

 

În primul trimestru al anului 2022, economia României a surprins printr-o tendință ascendentă, cu o creștere 

a PIB-ului real de 5,2 %. Conform datelor provizorii, acest rezultat pozitiv se explică printr -o creștere 

semnificativă a formării brute de capital fix și a consumului privat, în timp ce exporturile nete au avut o 

contribuție negativă. Această creștere robustă a fost susținută de salariile mai mari, care au ținut pasul cu 

inflația, și de eliminarea treptată a restricțiilor legate de COVID. 

 

Detalii: bit.ly/3Qz66pm 

 

Fondul pentru IMM-uri „Ideas Powered for Business” 

 

Fondul pentru IMM-uri „Ideas Powered for Business” este o 

schemă de subvenții creată pentru a ajuta întreprinderile mici 

și mijlocii (IMM-uri) din UE cu privire la drepturile lor de 

proprietate intelectuală (PI). Fondul pentru IMM-uri este o 

inițiativă a Comisiei Europene pusă în aplicare de Oficiul 

Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO).  

 

De ce este necesar să vă protejați proprietatea intelectuală 

Protejarea proprietății dumneavoastră intelectuale este o 

necesitate în era digitală. Este singura modalitate legală de a 

evita ca ideile, produsele sau serviciile dumneavoastră unice 

să fie copiate sau utilizate fără permisiune. Protecția PI poate 

acoperi numeroase elemente diferite de activ, inclusiv mărci, 

desene sau modele industriale, brevete, identități 

corporative, produse, servicii și procese. 

Detalii: bit.ly/3ypMmO1 

bit.ly/3BhGCYr
bit.ly/3Qz66pm
bit.ly/3ypMmO1


 

 

 

 

Consultări publice europene 
 

Formulare observații : Piața unică – Propunere de inițiativă legislativă privind activitățile 

transfrontaliere ale asociațiilor 

 

Această inițiativă urmărește să garanteze că asociațiile beneficiază din plin de libertățile pieței unice, 

simplificându-le activitățile în întreaga UE și promovându-le drepturile fundamentale. 

 

Normele actuale creează obstacole, cum ar fi înregistrările suplimentare, atunci când asociațiile își desfășoară 

activitatea la nivel transfrontalier. Acest lucru poate denatura piața organizațiilor non-profit, afectând spațiul 

democratic al UE și exercitarea drepturilor fundamentale. 

 

Persoanele și organizațiile care își desfășoară activitatea în sectorul nelucrativ sunt invitate să contribuie la 

această consultare. Comisia ar dori să primească contribuții de la o gamă largă și diversificată de părți 

interesate și de actori relevanți (inclusiv economici), cum sunt autoritățile publice, asociațiile, ONP în general, 

cetățenii UE implicați în asociații și în alte activități ale ONP, asociații de asociații, organizații ale societății 

civile și organizații neguvernamentale. 

 

Puțeti trimite observații online la  https://bit.ly/3BR08LR până în 28 Octombrie 2022. 

 

Consultare publică europeană -Sănătate globală – noua strategie a UE 

De la Comunicarea Comisiei din 2010 privind rolul UE în materie de sănătate globală, au avut loc schimbări 

semnificative la nivel sanitar și de geopolitică. 

 

Această inițiativă va elabora o nouă strategie globală în domeniul sănătății pentru a răspunde la aceste 

schimbări și pentru a consolida poziția de lider a UE în acest domeniu. 

 

În ultimul deceniu s-a înțeles că sunt mai  mulți factori care afectează sănătatea și necesitatea de a îi aborda 

într-un mod cuprinzător și unitar. Acest lucru ar permite, de asemenea, UE să abordeze mai bine inegalitățile 

în materie de sănătate și să evite amenințările globale, toate pe baza angajamentelor sale față de drepturile 

omului și echitatea în sănătate. 

 

Schimbările climatice și distrugerea habitatelor naturale au crescut riscul apariției virusurilor animale, care pot 

provoca pandemii. Acest lucru pune în evidență legăturile strânse dintre mediu, sănătatea animală și a plantelor 

și sănătatea umană (abordarea „One Health”). 

 

Există, de asemenea, o mai bună înțelegere a complexității efectului genului asupra sănătății și a legăturii 

dintre stilul de viață și nutriție sau între bolile netransmisibile și sănătatea mintală. 

 

Pandemia de COVID-19 a subliniat importanța pregătirii eficiente și a reacției la situații de urgență. În același 

timp, a încetinit sau chiar a inversat progresul în atingerea obiectivelor de sănătate ale comunității 

internaționale stabilite în 2015 (Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU). Mai presus de toate, a fost un 

îndemn de a reflecta asupra modului în care alte politici ale UE, descrise mai jos, pot ajuta la combaterea 

amenințărilor globale pentru sănătate. 

 

Sistemele de sănătate trebuie să fie consolidate pentru a face față amenințărilor, iar lacunele existente în 

cooperarea internațională trebuie eliminate pentru a asigura dreptul la asistență medicală pentru toată lumea. 

 

O nouă abordare a produselor farmaceutice și a tehnologiilor este necesară pentru a asigura accesul tuturor la 

tratamente sigure, de înaltă calitate, accesibile și eficiente, stimulând în același timp inovația pentru a face față 

nevoilor și bolilor neglijate. 

 

https://bit.ly/3BR08LR


 

Digitalizarea este un instrument puternic cu un potențial imens de a facilita accesul la sănătate și de a face față 

nevoilor globale de sănătate. Cercetarea este un factor esențial pe măsură ce tehnologiile mai puternice devin 

disponibile. 

 

Protecția socială, educația și competențele sunt esențiale pentru a face din acoperirea universală a sănătății o 

realitate și pentru a reduce inegalitățile, astfel încât toată lumea să aibă acces la serviciile de sănătate. 

 

Scopul consultării este de a permite unei game largi de participanți, de la părțile interesate până la publicul 

larg, să își exprime opiniile cu privire la ceea ce ar trebui să includă strategia în domeniul sănătății la nivel 

mondial. Puțeti răspunde online la https://bit.ly/3cnx4AM până în 19 Septembrie 2022. 

 

 

Evenimente de brokeraj & misiuni economice 
 

SMART MOBILITY VALENCIA FAIR AND CONGRESS 
 

Acesta este un dublu eveniment. Pe de o 

parte, firmele își vor putea expune 

produsele și serviciile care vizează 

mobilitatea durabilă, integrată și 

inteligentă. Pe de altă parte, vor avea loc 

prezentări ale capacităților tehnologice și 

povești de succes 

 

Întâlnirile la fața locului vor avea loc pe 

14 septembrie. De asemenea, vor putea fi 

organizate întâlniri online cu ceilalți 

participanți la evenimentul de brokeraj. 

 

 

Ce veți găsi la Smart Mobility Valencia? 

 Peste 60 de expozanți 

 Industria de ultimă oră în domeniul mobilității durabile își va expune produsele, serviciile și soluțiile 

la Smart Mobility Valencia. 

 Vizitarea târgului vă va permite să vă întâlniți direct cu aceste firme, centre tehnologice, administrație 

publică, centre de formare și start-up-uri europene de top și să aflați despre soluții extrem de 

inovatoare. 

Cine vizitează Smart Mobility Valencia? 

 Directori și persoane responsabile cu achizițiile, producția, construcția și cercetarea și dezvoltarea 

firmelor, instituțiilor și organizațiilor care acționează și văd oportunități în legătură cu dezvoltarea de 

produse, servicii și soluții pentru mobilitate durabilă. 

 Companii de inginerie și TIC. 

 Industria auxiliară în căutare de noi oportunități de afaceri. 

 Furnizori de energie (electricitate, statii de service). 

 Firme de capital de risc. 

 Reprezentanți politici și tehnici ai comunităților și municipalităților, cum ar fi managerii de transport 

urban, lucrări publice, sisteme informaționale și întreținere urbană. 

 Manageri de flote publice și private. 

 Universitati si centre de formare profesionala 

 Elevi. 

 Start-up-uri. 

Puteți accesa serviciul Matchmaking și puteți aranja întâlniri cu firmele expozante în ziua evenimentului. 

https://smartmobilityvalencia.com/en/ 

 

 

https://bit.ly/3cnx4AM
https://smartmobilityvalencia.com/en/


 

Misiunea economică Afaceri.ro Malaezia și Indonezia 2022 
 

Misiunea Economică în Indonezia și 

Malezia 2022, organizată de Arhipelago, 

membru al Entreprise Europe Network, se 

referă deschiderea ușilor, oferirea de 

asistență la fața locului, contacte 

business-to business și informații și 

instrumente pentru toți vizitatorii care 

doresc să acceseze o poartă către 

Indonezia și Malaezia, în timp ce își 

doresc internaționalizarea firmei pe care o 

reprezintă.  

 

Participanții misiunii economice, care va 

avea loc în perioada 2 – 13 octombrie 

2022, pot fi din domeniile TIC, producție, 

industrii creative, IT, energie regenerabilă 

și mediu, financiar, construcții, alimente 

și băuturi și nu numai. 

 

 

Oportunitățile acestei Misiuni Economice 

 Oportunități de networking de neegalat cu comunitatea de afaceri locală. 

 Întâlniri business-to-business cu potențiali parteneri. 

 Informații despre economia locală 

 Oportunități de inițiere, dezvoltare și încheiere a parteneriatelor de export. 

 Informări de afaceri. 

 Evenimente eficiente de networking. 

 Vizite la fața locului (atunci când este posibil). 

 Vizitarea orașului  Kuala Lumpur, Jakarta și cele mai importante obiective turistice ale Insulei Bali  

Evenimentele Afaceri.ro sunt gândite să îmbine strategiile unei afaceri prospere cu explorare și să scoată 

întâlnirile de afaceri, vizitarea locațiilor de interes economic si networking din zona de confort tradițională, 

ducându-le la mii de kilometri depărtare, în zone cu adevărat unice în lume.  

 

Link: Afaceri.ro Trade Mission in Malaysia & Indonesia 2022 | Afaceri.ro 
 

 

Misiunea economică Afaceri.ro America de Sud 2022 
 

Arhipelago (Afaceri.ro), membru al Entreprise Europe 

Network, organizează în perioada 20 noiembrie -1 

decembrie o misiune economică în Uruguai, Argentina 

și Chile. 

 

 

Misiunea economică are la bază întâlniri business și 

networking, forumuri de afaceri, dar și experiențe 

culturale, cum ar fi activități specifice zonei și vizitarea 

locațiilor de interes economic. 

 

Oportunitățile acestei Misiuni Economice 

 Oportunități de relaționare cu comunitatea de afaceri 

locală; 

 Întâlniri business-to-business cu potențiali parteneri; 

 

 Posibilitatea promovării profilului firmei în America de Sud 

https://www.afaceri.ro/afaceri-ro-trade-mission-in-malaysia-indonesia-2022/


 

 Dezvoltarea relaţiilor comerciale și oportunități de prospectare a piețelor 

 Schimbul de contacte de afaceri  

 Descoperirea culturii Americii Latine 

 Vizitarea orașelor Buenos Aires, Rio de la Plata, Montevideo, Mendoza, Pampas, Aconcagua 

Mountain, Santiago de Chile și Valparaiso 

Astfel, o delegație de lideri și antreprenori vor vizita cele mai impresionante orașe de pe traseu, cum ar fi 

Montevideo, Buenos Aires, Santiago. Participanții vor afla mai multe despre modelurile de business din 

America de Sud, vor interacționa cu antreprenorii locali și vor face vizite de studiu. 

 

 

Link: Trade Mission Afaceri.ro South America – From the Atlantic to the Pacific over the Andes | Afaceri.ro 

 

 

 

Oportunități de afaceri și de inovare 
 

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI  

 
BOPL20220819015 

Companie poloneză, a cărei activitate de bază este cultivarea, prelucrarea și prepararea semințelor; producția 

de semințe de cereale; producția de hrană pentru păsări sălbatice, caută distribuitori, precum și acorduri de 

producție sub eticheta clienților. 

 

BOFR20220819013 

Companie franceză caută parteneri de panificație, cum ar fi brutării mici și mari sau companii semi-

industriale/industriale din sectorul agroalimentar care lucrează cu făină. 

Partenerul potențial ar trebui să fie interesat să adauge făina furnizată de compania franceză la ingredientele 

de producție. Compania franceză își va putea adapta oferta de făină la cererea partenerului. 

 

 

BODE20220818015 

O companie germană de imprimare digitală textilă, situată în sudul Germaniei, poate transforma rapid și fiabil 

ideile de culoare și design în realitate pe material textil. Compania caută parteneri, care au nevoie de printuri 

de înaltă calitate și design de top de la designeri internaționali, pentru a încheia un contract de servicii de 

distribuție sau de agenție comercială. 

 

BOCY20220818007 

Companie cipriotă producător și distribuitor de produse de ambalare din plastic de calitate pentru industria 

farmaceutică, veterinară, cosmetică și alimentară caută potențiali parteneri în baza unui acord comercial, de 

furnizor și de externalizare. 

 

BOLT20220817010 

Un producător lituanian oferă un produs inovator din lapte fermentat cu vitamine și minerale încapsulate - 

aliment de specialitate pentru populația geriatrică și persoanele active. Produsul funcțional este îmbogățit cu 

proteine, vitamine, minerale, antioxidanți. In caz de cooperare ar putea fi oferit un acord de producție. 

 

 

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE  

 
TODE20220819016 

O universitate germană a dezvoltat o diodă emițătoare de lumină cu un flux de putere lateral.  

Inventatorii universității germane oferă un acord de licență companiilor interesate din sectorul electronic. O 

cooperare tehnologică, pentru a dezvolta în continuare tehnologia împreună cu inventatorii, este, de asemenea, 

o opțiune. 

 

 

 

TOLT20220818016 

https://www.afaceri.ro/trade-mission-afaceri-ro-south-america-from-the-atlantic-to-the-pacific-over-the-andes/


 

Institutul de știință din Lituania oferă tehnologie de imprimare 3D color ceramică. ColorJet Printing (CJP) este 

o tehnologie de fabricație aditivă și este o soluție incomparabilă pentru fabricarea modelelor de concept full-

color. CJP ProJet 660Pro, care folosește tehnologia Color Jet Printing, este o imprimantă 3D din ceramică 

color, pentru uz profesional. Potențialii parteneri pot fi din arhitectura, manufacturarea bijuteriilor, artă, diverse 

alte companii. 

 

TOLT20220818012 

Institutul Lituanian de Știință oferă tehnologie de sinterizare directă cu laser a metalelor. Această tehnologie 

permite fabricarea de componente de înaltă precizie puternice și durabile de complex. Tehnologia poate fi 

transferată prin licențiere, acord de cooperare tehnică. 

Potențialii parteneri pot fi companii spațiale, aviatice, din industria auto sau medicină. 

 

TODE20220805013 

O universitate germană a proiectat un sistem receptor cu mai multe antene ce permite determinarea de înaltă 

precizie a poziției cu receptoarele convenționale ale sistemelor globale de navigație prin satelit (GNSS) până 

la câțiva centimetri. Acest lucru este de mare beneficiu comercial pentru autovehiculele din domeniul logisticii 

sau al tehnologiei agricole, printre altele. Universitatea oferă companiilor interesate posibilitatea de a licenția 

și dezvolta în continuare această tehnologie în colaborare cu inventatorii de la universitatea germană. 

 

TODE20220809001 

O companie germană de software și-a dezvoltat propriul sistem de operare inovator cu propria interfață de 

utilizator (WebApp) pentru „monitoare inteligente” și caută parteneri de producție, vânzări, dezvoltare și 

aplicații. Cu sistemul de operare special dezvoltat, afișajele disponibile în comerț (televizoare și monitoare) și 

piese de mobilier precum o oglindă pot deveni centrul de informare central în casa inteligentă.  

 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             een.ec.europa.eu                                
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