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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, 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 Network 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 
 

POC: Ghidul aferent acțiunii 4.1.1. BIS – „Investiții în retehnologizare acordate 

IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea 

refacerii capacității de reziliență” 

 
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Investițiilor 

și Proiectelor Europene, publică Ghidul solicitantului aferent investițiilor în retehnologizare acordate IMM-

urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență, acțiunea 

4.1.1. „Investiții în activități productive” din cadrul Axei prioritare 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate 

de criză în contextul pandemiei de COVID-19, a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020. 

 

Obiectivul apelului îl reprezintă refacerea capacității de reziliență a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici 

şi întreprinderilor mijlocii, prin acordarea de sprijin din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de 

investiții inițiale sau investiții inițiale în favoarea în retehnologizare, în domeniul curent de activitate sau într-

un domeniu diferit de activitate; 

 

Bugetul total alocat este echivalentul în lei al sumei de 290.000.000 euro, din care 150.000.000 euro FEDR-

REACT EU și 29.070.298 euro cofinanțare de la bugetul de stat, precum și diferența până la bugetul maxim 

alocat, respectiv 110.929.702 euro din fonduri ce se pot deconta din fonduri externe nerambursabile prin 

aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările 

ulterioare;. 

 

Granturile pentru investiții destinate retehnologizării: 

 se acordă sub forma de ajutor de stat regional, cu respectarea prevederilor legale privind Regulamentul 

(UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 

compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro,  în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri 

realizată în exercițiul financiar 2021; 

 cofinanțarea proprie a beneficiarilor se asigură în procent de 30% – 60% pentru întreprinderi mijlocii, 

respectiv 25%-50% pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, în funcție de regiuni; 

 Potențialii beneficiari se pot înrola în aplicația IMMRECOVER pentru pregătirea documentelor 

începând cu data de 28 septembrie 2022, dată la care începe perioada de preînscriere; 

Lansarea apelului de proiecte și depunerea propunerilor de proiecte în aplicația informatică IMMRECOVER se 

estimează că va avea loc pe data de 07 octombrie 2022. 

Înregistrarea şi transmiterea cererilor de finanțare (proiectelor) în aplicaţia electronică IMMRECOVER, 

împreună cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului ar putea fi efectuate începând cu data de 07 

octombrie 2022, ora 10.00, pentru o perioadă de 7 zile calendaristice. 

Apelul se va încheia pe data de 13 octombrie 2022, ora 23:59:59. 

 

Solicitările privind relocarea contului în aplicația electronică IMMRECOVER se pot transmite pe adresa de: 

modificare.cont.immrecover@mfe.gov.ro. 

 

NOTĂ: Soldul balanței comerciale va fi publicat ulterior publicării ghidului solicitantului, înainte de deschiderea 

apelului. 

 

Detalii suplimentare: 

https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-aferent-actiunii-4-1-1-bis-investitii-in-retehnologizare-acordate-imm-urilor-din-

domeniul-industriei-alimentare-si-al-constructiilor-in-vederea-refacerii-capacitatii-de-rezili/ 

 

 Sursa: Ministerul Investitiilor si Proiectelor europene 

 

 

https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-aferent-actiunii-4-1-1-bis-investitii-in-retehnologizare-acordate-imm-urilor-din-domeniul-industriei-alimentare-si-al-constructiilor-in-vederea-refacerii-capacitatii-de-rezili/
https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-aferent-actiunii-4-1-1-bis-investitii-in-retehnologizare-acordate-imm-urilor-din-domeniul-industriei-alimentare-si-al-constructiilor-in-vederea-refacerii-capacitatii-de-rezili/


 

 
 

 

 

 

 

Schema de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiții destinate 

industriei prelucrătoare 

 
Ministerul Economiei va gestiona o schemă multianuală de granturi de la bugetul de stat, pentru investiții inițiale 

ale companiilor din industria prelucrătoare, în valoare totală de 300 de milioane de euro.  

 

Schema a fost aprobată prin Hotărărea nr.959/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca 

obiectiv acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare. 

 

Apelul pentru schema multianuală inițiată de Ministerul Economiei, în valoare totală de 300 de milioane de euro, 

va fi lansat în următoarele 30 de zile.  

 

Schema se va aplica în baza acordurilor de finanțare emise de Ministerul Economiei până la data de 31 decembrie 

2023, iar plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2022-2027, în baza acordurilor pentru finanţare emise. 

 

Ajutoarele vor fi acordate pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiţie iniţială în favoarea unei 

noi activităţi economice, fiind considerate costuri eligibile investițiile în active corporale și necorporale, costurile 

salariale estimate care rezultă din crearea de locuri de muncă în urma unei investiţii iniţiale, calculate pe o 

perioadă de doi ani sau o combinaţie între cele două. 

 

Ghidul solicitantului pe schema privind acordarea de granturi pentru investiții pentru industria prelucrătoare a 

fost lansat în consultare publică în perioada 12-22 august 2022.  

 

Printre criteriile de eligibilitate ale întreprinderilor se numără: 

y 

 sunt înregistrate conform Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 activitatea întreprinderii se încadrează în codurile CAEN prevăzute în Anexa nr. 1 la HG nr.959/2022; 

 nu sunt considerate întreprinderi în dificultate; cu toate acestea, prezenta schemă se aplică, prin derogare, 

întreprinderilor care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi 

aflate în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020- 31 decembrie 2021; 

 asigură o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile; 

 confirmă că în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, nu a efectuat o relocare către unitatea în care 

urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul și oferă un angajament că nu va 

face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se 

solicită ajutorul; 

 au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare 

încheiate; 

 minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă investiții verzi. 

Intensitatea maximă a ajutoarelor de stat se încadrează între 30 și 45 de milioane de euro, în funcție de regiune 

 

Info suplimentare la:  http://www.economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-privind-acordarea-de-granturi-

pentru-investitii-destinate-industriei-prelucratoare 

 

Sursa: Ministerul Economiei 

 

 

 

 

http://www.economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-privind-acordarea-de-granturi-pentru-investitii-destinate-industriei-prelucratoare
http://www.economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-privind-acordarea-de-granturi-pentru-investitii-destinate-industriei-prelucratoare


 

 

 

Evenimente de brokeraj & misiuni economice 
 

Intalniri B2B in cadrul SFScon 2022, Bolzano (Italia), 11 noiembrie 2022 

 
Conferința SFScon este una dintre cele mai 

importante conferințe anuale din Europa despre 

software, care  promovează utilizarea software-

ului liber în infrastructurile digitale ca 

instrument pentru a obține o mai mare inovație 

și competitivitate în regiune. Aici factorii de 

decizie și dezvoltatorii se întâlnesc, învață și se 

inspiră. 

Anul acesta SFScon va avea loc vineri, 11 

noiembrie și sâmbătă, 12 noiembrie 2022. 

SFScon 2022 se va desfășura în modul mixt: atât online, cât și la NOI Techpark. 

 

Evenimentul de matchmaking vizează atât companiile, cât și centrele de cercetare interesate să găsească 

parteneri pentru dezvoltarea de noi AI și alte soluții digitale. Evenimentul va avea loc vineri, 11 noiembrie 

2022, între orele 13:30 și 15:00. 

 

Întâlnirile one-to-one (la fața locului și virtuale) preprogramate oferă o posibilitate unică de a identifica 

potențiali parteneri de cooperare și de a genera noi oportunități de afaceri și inovare. Fiecare participant își 

selectează individual partenerii de conversație și are 20 de minute pentru a face schimb de idei, proiecte și 

produse. Scopul - Crearea de noi parteneriate și colaborări! Evenimentul va fi hibrid (întâlniri la fața locului 

și virtuale). 

Cine participa?  Dacă sunteți start-up, IMM, antreprenor, investitor, instituție de cercetare și dezvoltare 

interesat să cunoască potențiali parteneri pentru dezvoltarea de noi soluții bazate pe tehnologii digitale, 

precum Inteligența Artificială, IoT, securitatea cibernetică, Software liber, Managementul datelor (și altele!) 

în special în următoarele domenii de aplicație: 

 Mobilitate 

 Turism 

 Energie și construcții 

 Verde 

 Fabricare/Automatizare 

 Agroalimentare 

Participarea la eveniment este gratuită, inregistrarea se face direct pe platforma https://sfscon-

2022.b2match.io/. Detalii suplimentare la: een@adrnordest.ro, persoana de contact Liliana Baicu – 

Coordonator local, tel: 0745 021438. 

 

Eveniment brokeraj@Smart Manufacturing Matchmaking 2022 

Editie virtuala, 17 – 18 noiembrie 2022 

 
Organizat de SPIN - Business Innovation Support, 

partener al EEN Italia, evenimentul de brokeraj @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 rămâne la curent cu cele 

mai recente tehnologii avansate corespunzătoare, 

cererea de inovație din partea instituțiilor și orașelor, 

noile aplicații din partea IMM-urilor și provocările tehnice cu care se confruntă marile companii. 

 

BE@SMM2022 va fi organizat ca un eveniment virtual de matchmaking, toate întâlnirile 1:1 desfasurandu-se  

online prin intermediul site-ului web dedicat.  

https://sfscon-2022.b2match.io/
https://sfscon-2022.b2match.io/
mailto:een@adrnordest.ro


 

 

Principalele subiecte din cadrul BE@SMM 2022  

 Soluții avansate de producție: sisteme automate de manipulare a materialelor, coboți 

 Agricultura 4.0 

 AI și machine learning pentru aplicații industriale 

 Aplicații pentru gestionarea datelor din rețele sociale 

 Aplicații ale realității virtuale / augmentate / mixte în industrie 

 Analiza Big Data 

 Sisteme ciber-fizice 

 Securitate cibernetică 

 Tehnologii cloud 

 Digital Twin 

 Sustenabilitate mediu 

Participarea la eveniment este gratuită și se face direct pe platforma https://smm2022.b2match.io/ 

Detalii suplimentare la: een@adrnordest.ro, persoana de contact Liliana Baicu – Coordonator local, tel: 0745 

021438. 

 

 

 

Oportunități de afaceri și de inovare 
 

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI 

 

BOBE20220913006 

O agenție din Belgia oferă contract de subcontractare și externalizare pentru proiecte de digitalizare, aplicații 

web și mobile sau dezvoltare web. Compania belgiană este o agenție de dezvoltare web specializată în comerț 

electronic, aplicații web personalizate, extensii de site-uri web și managementul proiectelor web. Compania 

oferă servicii de subcontractare sau servicii de externalizare pentru companiile care au un proiect de 

digitalizare sau au nevoie să dezvolte aplicații web și mobile. Potențialii parteneri ar putea fi, de asemenea, 

agenții web care doresc să subcontracteze unele proiecte.  

 

BOSI20220823012 

Un IMM din Slovenia fabrica izolație din celuloză, realizată din deșeuri de hârtie de ziar, care este transformată 

în fibre de izolație printr-un proces special de defibrilare. Izolația rezultata este naturală, ecologică, iar în 

timpul producției este emisa o cantitate redusa de CO2 pe kg. Compania ar dori să vândă linia sa de producție 

prin intermediul unui acord comercial. 

 

BOFR20220819013 

Companie franceză de morărit, specializată în făină de grâu caută parteneri de afaceri în domeniul panificației, 

cum ar fi brutării mici și mari sau companii semi-industriale/industriale din sectorul agroalimentar, în cadrul 

unui acord comercial.  

 

BOHU20220815009 

O fabrica de ulei din Ungaria produce uleiuri presate la rece, făină de semințe, alimente gourmet și cosmetice 

naturale și caută un potențial parteneriat cu furnizori, distribuitori, comercianți cu amănuntul, restaurante și 

persoane fizice, precum și producători din diferite industrii, cum ar fi cea alimentară, farmaceutică, cosmetică, 

hrană pentru animale și suplimente de sănătate.  

 

BOSK20220810007 

Companie slovacă specializată în proiecte industriale oferă servicii complete de inginerie, achiziții, construcții 

și management al construcțiilor. Compania caută parteneri pentru a coopera, de preferință prin intermediul 

unui acord de externalizare. 

 

BRDE20220815005 

O companie din nordul Germaniei, cu rădăcini în industria aerospațială, a dezvoltat un prototip al unui sistem 

de filtrare a aerului. Clienții acestui sistem vor fi companii care au nevoie de CO2 biogenic pentru procesele 

https://smm2022.b2match.io/
mailto:een@adrnordest.ro


 

lor și/sau pentru strategia lor de reducere a emisiilor de carbon. Pentru a construi o serie mică de astfel de 

dispozitive, compania caută parteneri de producție, de preferință din domeniul filtrelor de aer/condiționare, al 

tehnologiilor inovatoare de mediu, precum și al schimbului și recuperării de căldură. 

 

 

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE 

 

TOES20220608014 

O companie spaniolă cu o vastă experiență în dezvoltarea de soluții inteligente și în furnizarea de servicii IT a 

dezvoltat o aplicație inovatoare care centralizează informații despre cultura, gastronomia și turismul unui oraș 

sau al unei localități. Această aplicație își propune să conecteze turiștii și localnicii la mediul lor fizic într-un 

mod facil și direct. Compania caută integratori TIC care doresc să coopereze în cadrul unui acord de licență. 

 

TOFR20220831010 

O companie franceză a dezvoltat sisteme energetice de mici dimensiuni, care cuprind o pilă de combustie, un 

rezervor de hidrogen și un bloc de alimentare, pentru a produce electricitate decarbonizată din H2 regenerabil. 

Aceste soluții sunt la înălțimea provocărilor cu care se confruntă porturile maritime în ceea ce privește 

reducerea emisiilor de CO2, inclusiv stivuitoarele, cărucioarele, paleții, transportoarele, roboții de transport, 

sortatoarele, etc. Se caută acorduri comerciale cu asistență tehnică cu porturi maritime din întreaga lume. 

 

TOBG20220801042 

O companie din Bulgaria, care a creat noi tehnologii de filtrare a aerului și a gazelor, dezvoltă o soluție 

tehnologică pentru captarea emisiilor de pe nave și din porturi, care reduce 90-98% din toate emisiile 

combinate, cu o singură unitate compactă, care poate fi adaptată la orice dimensiune de navă și echipament 

portuar. Compania este în căutarea unei cooperări pentru testarea pilot a tehnologiei în cadrul unui acord 

comercial cu asistență tehnică/acord de investiții/acord de cooperare în domeniul cercetării și dezvoltării.  

 
 

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                 

 

   

mailto:een@adrnordest.ro
mailto:een@adrnordest.ro
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