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Centrul Enterprise Europe Network ADR Nord-Est 

 

 

 
Despre Enterprise Europe Network 

 

Enterprise Europe Network este o inițiativă a Comisiei Europene, fiind cea mai vastă rețea care sprijină întreprinderile 

la nivel mondial, prin cele peste 600 de centre găzduite în organizații de sprijinire a mediului de afaceri, institute de 

cercetare, universități, centre tehnologice, agenţii de dezvoltare etc, din 54 de țări, inclusiv cele 28 state membre ale 

Uniunii Europene, țări candidate, țări membre ale Spațiului Economic European, Brazilia, Rusia, India, China și Africa 

de Sud (BRICS) (Detalii: een.ec.europa.eu) 

 

Cuprins: 
- Despre Enterprise Europe Network  

- Informaţii Europene 

- Calendar evenimente în Reţeaua Enterprise Europe 

- Oportunităţi de Afaceri şi Inovare                     

http://een.ec.europa.eu/
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Centrul Enterprise Europe Network din cadrul ADR Nord-Est oferă următoarele servicii specializate gratuite pentru 

sprijinirea afacerilor (informare, feedback, cooperare și internaționalizare) și a inovării (transfer de know-how și 

tehnologie): 

 

• Internaționalizare 

 

Prin completarea unei expresii de interes, vă putem facilita accesul la baza de date Enterprise Europe Network, care 

conține peste 23.000 de profile (cereri și oferte de produse/tehnologii și servicii) ale companiilor din aria de acoperire a 

Rețelei EEN.  

De asemenea, puteți beneficia de promovarea ofertei dumneavoastră, prin completarea unui formular descriptiv (profil) 

și înscrierea acestuia în baza de date EEN. Pașii necesari pentru postarea unei oferte sunt explicați în detaliu pe pagina de 

internet www.adrnordest.ro/een de unde puteți descărca și formularele aferente fiecărui tip de oportunitate de colaborare.  

Avantajul utilizării acestei platforme de internaționalizare a parteneriatelor de afaceri și piețelor de desfacere este acela 

că elaborarea și înscrierea unui profil, precum și gestionarea expresiilor de interes sunt activități facilitate în totalitate de 

membrii EEN, asigurând confidențialitatea și relevanța contactelor stabilite.  

 

• Organizare misiuni economice și de brokeraj 

 

Companiile interesate pot participa la evenimente de brokeraj sau misiuni economice organizate periodic la nivelul rețelei 

pe diverse domenii de activitate. De asemenea, în situația în care ați identificat o oportunitate majoră de afaceri, puteți 

propune organizarea unei misiuni economice personalizate. 

 

• Accesare fonduri europene 

 

Experții din cadrul Centrelor Enterprise Europe Network vă oferă, în regim help-desk, informații despre surse de finanțare 

disponibile la nivel regional, național sau european, criterii de eligibilitate și activități eligibile in cadrul unui apel specific 

de proiecte, clarificări pentru completarea cererii de finanțare, sprijin pentru identificarea de parteneri pentru proiecte de 

inovare-cercetare-dezvoltare.  

  

• Informații legislație și politici europene 

 

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 dumneavoastră de îmbunătățire a legislației europene pentru mediul de afaceri sunt colectate periodic, prin 

consultări publice și transmise către factorii decizionali europeni, 

 

• Servicii în sprijinul inovării 

 

Centrul EEN ADR Nord-Est ofera 2 pachete de sprijin dedicate unui număr limitat de IMM-uri inovative din 

judetele Bacau, Neamt si Suceava:  

o Dezvoltarea capacităţii de management a inovării în IMM-uri cu potenţial ridicat de inovare (Enhancing 

Innovation Management Capacities). Puteți beneficia de servicii de evaluare și diagnoză a managementului 

inovării (utilizând instrumentul IMP³rove), de asistență pentru elaborarea și implementarea unui plan de măsuri 

care să vizeze creșterea performanțelor economice imediate ale companiei.  

o Sprijinirea IMM-urilor beneficiare de finanțare din Programul Orizont 2020 - Instrumentului pentru 

IMM (SME Instrument) (Key Account Management - KAM). Puteți beneficia de servicii specializate de 

evaluare a nevoilor de asistență tehnică, de identificarea și  recomandarea unui „coach” (specialiști recunoscuți 

în Uniunea Europeană) potrivit, împreună cu care veți elabora documentația și veți implementa cu succes proiectul 

inovator care a primit finanțare în etapele primare de dezvoltare ale proiectului(Etapa 1 – nota conceptuala sau 

Etapa 2 – studiu de fezabilitate). 

 

Detalii suplimentare: www.adrnordest.ro/een și  www.enterprise-europe-erbsn.ro 

http://www.adrnordest.ro/een
http://www.adrnordest.ro/een
http://www.enterprise-europe-erbsn.ro/
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Informații europene 

Regiunea Nord – Est ia startul pentru finanțările POR 2014 – 2020 

În iunie 2015, noul Program Operațional Regional a primit avizul favorabil din partea Comisiei Europene, iar pregătirile 

pentru definitivarea mecanismului de implementare au căpătat intensitate la nivelul instituțiilor implicate în gestionarea 

programului.  

Pentru perioada 2014 – 2020, programul va acorda fonduri în valoare de 8,25 miliarde de Euro, dublu față de sumele 

care au fost disponibile în perioada 2007– 2013. Programul Operațional Regional (POR) 2014 - 2020 va asigura 

continuitatea viziunii strategice privind dezvoltarea regională în România, completând și dezvoltând direcțiile și 

prioritățile de dezvoltare regională implementate prin POR 2007 – 2013.  

În acest sens, pe lângă continuarea tipurilor de investiții din perioada anterioara, POR 2014 – 2020 va finanța și măsuri 

precum: eficientizarea transportului urban (căi de rulare, piste pentru bicicliști, mijloace de transport ecologice), creșterea 

eficienței energetice a clădirilor publice, modernizarea creșelor și grădinițelor, ca parte a infrastructurii de educație, 

regenerarea economică și socială a comunităților defavorizate din mediul urban, construirea și dotarea a 3 spitale regionale 

(Iași, Craiova și Cluj), dezvoltarea centrelor de transfer tehnologic, sprijinirea IMM-urilor, precum și extinderea 

geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară. 

În vederea creșterii performanței programului și asigurării unui grad de absorbție îmbunătățit față de cel înregistrat în 

perioada de programare anterioară, s-au luat o serie de măsuri ce presupun simplificarea sistemul de implementare ce 

includ: reducerea numărului documentelor necesare solicitantului la depunerea cererii de finanțare, scăderea perioadei de 

evaluare prin cumularea unor etape, reducerea timpului alocat parcurgerii etapelor procedurale anterioare semnării 

contractului de finanțare, utilizarea unui model de contract standard pentru toate prioritățile de investiții, acordarea  unui 

punctaj suplimentar proiectelor aflate într-o fază avansată a pregătirii. Continuarea aplicării mecanismului cererilor de 

plată, care a fost folosit cu succes și pe programul anterior începând cu aprilie 2013, alături de celelalte inițiative, va 

facilita accesarea de fonduri, cu un impact substanțial asupra gradului de absorbție a programului. 

POR 2014 – 2020 își propune ca obiectiv general: creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de 

viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale 

și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să 

valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. 

Structura programului cuprinde 11 axe prioritare care concentrează intervențiile financiare în 18 priorități de investiție, 

la care se adaugă o axă prioritară de asistență tehnică pentru finanțarea activităților de implementare a programului: 

Axa prioritară Alocare FEDR la nivel național 

1. Promovarea transferului tehnologic 175,53 mil. Euro 

2. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii 744,68 mil. Euro 

3. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 2.003,38 mil. Euro 

4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 1.178,83 mil. Euro 

5. Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă 

a patrimoniului cultural 

394,49 mil. Euro 

6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 907,45 mil. Euro 



4 

 

7. Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 101,06 mil. Euro 

8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale 425,53 mil. Euro 

9. Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate  din 

mediul urban 

95,75 mil. Euro 

10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 296,7 mil. Euro 

11. Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi 

cartea funciară 

265,96 mil. Euro 

12. Asistență tehnică 110,64 mil. Euro 

TOTAL 6.700 mil. Euro 

Prin POR 2014 - 2020 se implementează în mod complementar anumite strategii și instrumente de dezvoltare teritorială 

(Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării - SUERD, investiții teritoriale integrate (ITI Delta Dunării), 

dezvoltare urbană durabilă și dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității – CLLD). 

Prima axă prioritară - Promovarea transferului tehnologic se va concentra pe dezvoltarea entităților de transfer 

tehnologic în zonele cu concentrare economică din regiunile mai puțin dezvoltate din România. Aceste entităţi au rolul 

de a fi puntea de legătură dintre cercetare și mediul de afaceri, de a dezvolta capacitățile pentru exploatarea economică 

rapidă a ideilor noi care rezultă din cercetare și inovare, prin comercializarea rezultatelor cercetării și transpunerea 

acestora în produse, procese şi servicii din firme. 

Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii vizează în special IMM-urile care 

dezvoltă activități în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate, precum și cele 

identificate în cadrul Planurilor de Dezvoltare Regională. Astfel, pentru impulsionarea spiritului antreprenorial, vor fi 

finanțate investiții pentru dezvoltarea activității microintreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii aflate în primii ani 

de activitate, precum și crearea și dezvoltarea acelor structuri (incubatoare/acceleratoare de afaceri), care sprijină IMM–

urile în diversele etape de creștere oferind IMM-urilor serviciile necesare funcționării în parametrii optimi, cu scopul 

creșterii ratei de supraviețuire a IMM-urilor în primii ani de funcționare. 

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon va finanța investițiile în creșterea 

eficienței energetice la nivelul infrastructurilor publice și sectorului rezidențial, investiții în iluminatul public, precum și 

investiții destinate transportului public electric și nemotorizat. Investițiile se vor concentra cu prioritate în acele unități 

administrativ-teritoriale care au elaborate strategii locale de reducere a emisiilor de CO2, planuri de acțiune privind energia 

durabilă, etc. Mai mult, se încurajează asigurarea unei legături cu strategiile integrate de dezvoltare urbană pentru a asigura 

o intervenție integrată și mai eficientă pentru dezvoltarea urbană.  

Municipiile resedință de județ vor putea beneficia de finanțare în cadrul Axei 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 

în baza unor strategii integrate de dezvoltare urbană care urmăresc soluționarea problemelor economice, de mediu, 

climatice și sociale identificate la nivel local. Investițiile vor viza îmbunătățirea mobilității urbane, revitalizarea zonelor 

urbane,  regenerarea fizică, economică și socială a zonelor urbane defavorizate, precum și investiții în infrastructura de 

educație și formare. 

Revitalizarea urbană prin reconversia funcțională și reabilitarea diferitelor spații publice urbane este considerată o soluţie 

adecvată pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în oraşe, contribuind la utilizarea eficientă a resurselor. Axa 5 - 

Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a  patrimoniului cultural 
finanțează reutilizarea terenurilor abandonate sau a altor terenuri urbane care sunt vacante sau neutilizate corespunzător 

și transformarea lor în zone verzi și de agrement. Sprijinul care va fi acordat investițiilor pentru conservarea, protecția și 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural trebuie perceput ca un sprijin pentru protejarea peisajului și dezvoltarea 

socio-economică a regiunilor, dar și ca o modalitate de a valorifica potenţialul cultural regional. Acest lucru va contribui 

la creşterea atractivităţii regiunilor pentru turişti, pentru investitori, dar şi pentru locuitorii zonei.  
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Investițiile destinate infrastructurii de transport au ca scop, în primul rând, îmbunătăţirea accesibilităţii înspre şi dinspre 

regiuni și creșterea mobilității regionale, pentru a se putea valorifica cât mai bine oportunităţile oferite de TEN-T şi 

sporirea contribuției acestor regiuni la creşterea comerţului intern și internaţional. Prin activităţile care se vor finanţa prin 

intermediul Axei prioritare 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională se va avea în vedere 

realizarea unor intervenţii concentrate și fundamentate care să se bazeze pe importanţa accesibilităţii unui număr important 

de locuitori, pentru conectarea zonelor rurale și urbane cu oportunitățile oferite de centrele economice importante din 

regiune, asigurând și accesul spre zonele cu înalt potenţial turistic, inclusiv extinderea către pieţe internaţionale, prin 

accesul la reţelele de transport internaţional. Totodată, va fi acordată o atenție deosebită realizării conexiunilor reţelei de 

transport rutier secundar, direct sau prin intermediul reţelei de transport principal cu rețeaua TEN-T și creșterii siguranței 

rutiere. 

Dezvoltarea turismului promovată prin Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă 

a turismului, va contribui la creșterea gradului de atractivitate a regiunilor, a calității vieții, la protecția și conservarea 

mediului înconjurător. Investițiile vor viza dezvoltarea rețelei rutiere în stațiunile turistice, rețele de captare a apei și 

transport, parcuri balneare, modernizarea și crearea de noi baze de tratament, crearea și extinderea infrastructurii de 

agrement și amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică. 

Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale va furniza sprijin pentru a dezvolta și extinde 

infrastructura și serviciile sociale aferente, corespunzătoare nevoilor grupurilor vulnerabile, în scopul de a le îmbunătăți 

abilitățile și capacitatea de a fi participanți activi pe piața forței de muncă și la viața socială. Centrele sociale fără 

componentă rezidențială (centre comunitare, centre de zi, cantine sociale, etc) sunt o nevoie critică în regiunile mai puțin 

dezvoltate ale României pentru a furniza modalităţi individualizate de asistență socială, abordând nevoile speciale ale 

persoanelor vulnerabile. 

În scopul de a eficientiza furnizarea de servicii medicale, vor fi revitalizate un număr semnificativ de unități medicale prin 

investiții pentru modernizarea ambulatoriilor și a unităţilor de primiri urgenţe, construirea a 3 spitale regionale de urgență 

(Iași, Craiova, Cluj), precum și dezvoltarea centrelor comunitare integrate socio-medicale. 

Prin intermediul Axei prioritare 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din 

mediul urban vor fi sprijinite investiții în infrastructura de sănătate, servicii sociale și educație, modernizarea spațiilor 

publice urbane precum și investiții pentru crearea infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie.  

Investițiile promovate prin intermediul Axei prioritare 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale vizează 

construirea și modernizarea infrastructurii antepreșcolare, preșcolare și școlare, modernizarea liceelelor tehnologice și a 

școlilor profesionale. În același timp, vor fi continuate investițiile la nivel universitar pentru dezvoltarea capacităților de 

cercetare-inovare și consolidarea parteneriatelor cu sectorul comercial și institutele de cercetare, în vederea unei mai bune 

corelări cu domeniile de competitivitate economică, cu tendințele evoluției economice și cu nevoile pieței muncii. 

Pentru implementarea eficientă a investițiilor, analizele evidențiază necesitatea dezvoltării sistemului integrat de cadastru 

și carte funciară, precum și îmbunătăţirea serviciilor de înregistrare a proprietăţilor. În acest sens, prin intermediul Axei 

prioritare 11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară va 

fi finanțată înregistrarea proprietăților imobiliare în zonele rurale selectate (793 de unități administrativ-teritoriale). 

Programul Operational Competitivitate 2014-2020 sprijină dezvoltarea sectorului TIC si 

a clusterelor inovative 

Ministerul pentru Societatea Informaţională - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale a 

lansat apelul de proiecte aferent Acţiunii 2.2.1 Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării 

în domeniu prin dezvoltarea de clustere din cadrul Axei Prioritare 2 „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) 

pentru o economie digitală competitivă” a Programului Operaţional Competitivitate 2014 - 2020,  

Înregistrarea propunerilor de proiecte se realizează on-line, în mod continuu, începând cu data de 1 octombrie 2015 ora 

10:00 şi se va încheia în data de 23 decembrie 2015 ora 16:30. 
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Axa prioritară 2 - TIC are o alocare financiară de 531 milioane euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 

(FEDR), din care Acţiunea 2.2.1 – Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu 

prin dezvoltarea de clustere, are o alocare financiară de 59,7 milioane euro fonduri publice, din care 50 milioane euro 

din FEDR. 

 

Se urmăreşte ca prin finanţarea acordată proiectelor ce vor fi depuse în cadrul acţiunii 2.2.1 să se asigure trecerea de la 

outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare, precum şi colaborarea între structurile de tip cluster din industria TIC, 

inclusiv în cadrul acestora, precum şi colaborarea între întreprinderile centrate pe domeniul TIC şi clusterele din domeniu, 

pentru asigurarea unui acces rapid şi facil la implementarea rezultatelor cercetării/dezvoltării în scopul obţinerii de produse 

inovatoare. 

 

Categoriile de solicitanti eligibili sunt: 

 Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în 

România, centrate pe domeniul TIC 

 Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în 

România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC 

 Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară 

activitatea în România, în cadrul clusterelor  centrate pe domeniul TIC. 

 

Investiţiile se supun regulilor privind ajutorul de stat prevăzute în: 

 Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltarii de produse si servicii inovative;  

 Schema de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică.  

Proiectul propus poate beneficia de unul sau mai multe tipuri de ajutor aşa cum sunt ele detaliate în cadrul schemelor. 

Sprijinul va viza dezvoltarea de produse/servicii/aplicaţii TIC inovative prin: 

 Investiţii în active corporale şi necorporale în cadrul unei investiţii iniţiale; 

 Investiţii în cercetare industrială şi dezvoltare experimentală; 

 Investiţii în proiecte de inovare ale IMM-urilor; 

 Investiţii în proiecte de inovare de proces şi organizaţionale. 

 

Valoarea maximă nerambursabilă pentru un proiect este 3.240.000 lei. Un solicitant poate depune un singur proiect in 

cadrul apelului – singur sau in parteneriat. 

 

Valoarea maximă a ajutorului de minimis care poate fi acordată unui beneficiar nu poate depăşi echivalentul în lei a 

200.000 de euro pe ultimii 3 ani fiscali (care se referă la anul în curs şi 2 ani anteriori).  

 

Valoarea ajutorului de minimis nu poate depăşi 20% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului. 

Durata maximă de implementare a proiectului (inclusiv depunerea ultimei cereri de rambursare) este de 36 de luni. 

 

Pot beneficia de ajutor de stat/ajutor de minimis, întreprinderile care au aplicat individual sau sub forma consorţiilor 

de întreprinderi prin intermediul unei întreprinderi lider, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de 

eligibilitate: 

 Sunt înregistrate în România potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare (acelaşi criteriu se aplică tuturor partenerilor dacă proiectul este depus în parteneriat). 

 Se încadrează fie în categoria microîntreprinderilor, intreprinderilor mici sau intreprinderilor mijlocii la data 

depunerii Cererii de finanţare şi la data semnării Contractului de finanţare. 

 Nu înregistrează obligaţii bugetare nete la data depunerii Cererii de finanţare şi la data semnării Contractului de 

finanţare. 

 Activităţile şi cheltuielile eligibile ale proiectului nu au mai fost finanţate sau nu sunt finanţate în prezent, parţial 

sau în totalitate, din fonduri nerambursabile comunitare sau din alte surse publice. 

 Nu intră în categoria întreprindere în dificultate; 

 Nu se află în procedură de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare 

temporară a activităţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de 

legislaţia sau de reglementările naţionale. În cazul parteneriatelor, în situaţia în care unul din membri intră în una 
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din situaţiile mai sus în perioada de evaluare, contractare, implementare sau post implementare, solicitantul va 

preciza cine preia obligaţiile acestuia. 

 Nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, prin 

care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă. 

 Fac dovada apartenenţei la un cluster centrat pe domeniul TIC dacă este cazul. 

 În cazul consorţiilor de întreprinderi, IMM-urile constitutive trebuie să îndeplinească individual condiţiile de 

eligibilitate care se referă la solicitant, cu excepţia condiţiei specificate la punctul următor. 

 Sprijinul se acordă pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi autorizate în următoarele domenii, la data depunerii 

Cererii de finanţare şi la data încheierii contractului de finanţare: 

 

 

Cod CAEN 

obligatoriu 

Denumire activitate 

C2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 

C2612 Fabricarea altor componente electronice 

C2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 

J6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) 

J6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei 

J6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul 

J6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei 

M7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie 

M7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie 

 

În cazul consorţiilor de întreprinderi, sprijinul se acordă pentru liderul de consorţiu, singurul care trebuie să aibă la 

data depunerii Cererii de finanţare activităţi autorizate în domeniile menţionate în tabelul de mai sus. 

 

Proiectul finanţat poate avea ca obiect dezvoltarea unor game de produse/servicii/aplicaţii TIC inovative cu aplicabilitate 

în restul economiei româneşti pentru integrarea pe verticală a soluţiilor TIC şi/sau poate fi un proiect strategic inovativ cu 

impact asupra dezvoltării întregii industrii de TIC la nivel naţional sau internaţional. 

 

Următoarele categorii de activităţi, strict necesare pentru implementarea proiectului, sunt eligibile pentru 

finanţare în cadrul prezentei acţiuni – schema de ajutor de stat: 

 Activităţi de investiţii în active corporale şi necorporale  

 Activităţi de cercetare industrială sau dezvoltare experimentală 

 Activităţi de inovare destinate IMM-urilor 

 Activităţi de inovare de proces şi organizaţională. 

 

Următoarele categorii de activităţi sunt eligibile pentru finanţare în cadrul schemei de minimis pentru acţiunea 

2.2.1: 

 Informare şi publicitate, inclusiv activităţi de promovare a rezultatului proiectului (produsului, aplicaţiei sau 

serviciului creat prin proiect) 

 Servicii de consultanţă/avize/acorduri/autorizaţii 

 Instruire/formare profesională specifică 

 Auditare intermediară/finală a proiectului 

 Management intern de proiect 

 Plata abonamentelor şi cotizaţiilor necesare pentru implementarea proiectului 

 

Activităţile finanţate pentru achiziţionarea de active corporale şi necorporale trebuie să constituie investiţii iniţiale 

pentru solicitant. Investiţia iniţială, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 651/2014), reprezintă o 

investiţie în active corporale şi necorporale legată de demararea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi 

existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare 

fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente. 
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Informații complete puteți afla din Ghidul Solicitantului care se regăseşte la Secţiunea Ghidurile Solicitantului/Apeluri 

Deschise http://fonduri.mcsi.ro/?q=node/162 

 

 

FINANȚARE PENTRU ÎNFIINȚARE DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE ÎN ZONE 

RURALE 

Lansată din luna iulie 2015, submăsura 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” are ca 

scop în special, crearea de noi activităţi neagricole pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor şi în  

general, pentru micii întreprinzători din mediul rural, acordându-se prioritate sectoarelor cu potențial ridicat de dezvoltare 

identificate în Acordul de Parteneriat, în concordanță cu Strategia Națională de Competitivitate. 

 

Submăsura vizează: 

 diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de micro-întreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul 

non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spaţiul rural; 

 încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale. 

 

Contribuţia publică totală aferentă sesiunii pentru anul 2015 pentru submăsura 6.2 este de 44.164.707 euro din care 15% 

reprezinta contribuţia Guvernului României si 85% reprezinta contribuţia Uniunii Europene. 

 

Sunt eligibili pentru finanțare doar solicitanții care propun coduri CAEN noi, pe care nu le-au mai avut până la momentul 

depunerii cererii de finanțare în domeniul de activitate sau erau parte din statut, dar nu erau autorizate ca și obiect de 

activitate la Registrul Comerțului. Nu sunt eligibile activităţile complementare activităţii de bază desfaşurată de solicitant. 

 

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt: 

• Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de 

hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie 

metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, 

producție de combustibil din biomasă - ex.: fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei 

din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.; 

• Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, 

prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.); 

• Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație 

publică); 

• Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; 

consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; 

servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.). 

 

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt: 

 Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi 

neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA); 

 Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole 

pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; 

 Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o 

vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii 

acesteia (start-ups). 

 

Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-ups) trebuie să fie 

înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul de 

lucru unde se realizează proiectul trebuie să fie amplasate în mediul rural). 

 

Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 6.2, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: 

http://fonduri.mcsi.ro/?q=node/162
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 să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 să prezinte un Plan de Afaceri pentru desfăşurarea activităţilor neagricole; 

 Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puţin unul dintre tipurile de activităţi sprijinite prin submăsura 6.2; 

 Sediul social şi punctul/punctele de lucru în care se va desfășura activitatea neagricolă pentru care se solicită 

finanțarea trebuie să fie situate în spaţiul rural, iar activitatea va fi desfăşurată în spaţiul rural. Prin excepție, pentru 

entitățile care desfășoară și activități agricole și care sunt prioritizate astfel la selecție, punctul/punctele de lucru 

aferente acestor activități agricole pot fi amplasate și în mediul urban. 

 Implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare 

a sprijinului. 

 

Planul de Afaceri va include cel puțin următoarele: 

 

 Prezentarea situației economice inițiale a solicitantului (de ex. datele solicitantului, aria de cuprindere a 

activității, forma juridică a solicitantului, abilități profesionale, istoricul întreprinderii, facilități de producție, 

dotarea); 

 Prezentarea etapelor şi obiectivelor propuse pentru dezvoltarea noilor activităţi ale solicitantului (planificarea 

îndeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde și norme europene legate de protecția muncii și de 

mediu); 

 Prezentarea detaliată a acțiunilor şi resurselor aferente (materiale, umane şi financiare) necesare pentru 

dezvoltarea activităţilor beneficiarului, cum ar fi investiţiile, formarea sau consilierea, care să contribuie la 

dezvoltarea activităţilor întreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilităţi/competenţe ale angajaţilor; 

 

Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse în Planul 

de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă 

a Planului de Afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 

 

Tipurile de operaţiuni şi cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru 

finanţare în cadrul submăsurii 6.2, Anexa 7 la Ghidul Solicitantului. 

 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, nu va 

depăşi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali şi este de: 

 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului la valoarea de 70.000 euro/proiect în cazul 

activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism, pe baza unui Plan de 

Afaceri. 

 

Sprijinul se acordă în funcție de tipul investiției, respectiv 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu exista sume 

intermediare. 

 

Sprijinul se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel: 

 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de Finanțare; 

 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția respectării Planului de Afaceri, fără a depăși cinci 

ani de la încheierea Contractului de Finanțare. 

 

Informații suplimentare: 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_2_infiintare_activitati_neagricole?a

mp;lang=RO 

 
 
 
 
 
 

 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_2_infiintare_activitati_neagricole?amp;lang=RO
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_2_infiintare_activitati_neagricole?amp;lang=RO
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Plan de acțiune privind impozitarea mai echitabilă și mai eficientă a întreprinderilor din 

Uniunea Europeană 

 
Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune menit să reformeze în 

mod fundamental sistemul de impozitare a întreprinderilor din Uniunea 

Europeană. Planul de acțiune privind impozitarea echitabilă și eficientă a 

întreprinderilor face parte din agenda ambițioasă a Comisiei de combatere 

a evaziunii fiscale în rândul întreprinderilor, prin asigurarea unei piețe 

unice mai echitabile și prin promovarea creării de locuri de muncă, a 

creșterii economice și a investițiilor în Europa. 

 

Ca o primă etapă, Comisia a propus, în luna martie, un pachet privind 

transparența fiscală, vizând stimularea transparenței și a cooperării între 

statele membre cu privire la chestiuni legate de impozitul pe profit. Un 

element-cheie al pachetului îl constituie o propunere de schimb automat 

de informații privind deciziile fiscale. Miniștrii de finanțe și-au exprimat sprijinul politic unanim față de această propunere 

în cadrul unei reuniuni informale a ECOFIN, desfășurate în luna aprilie. În prezent, statele membre discută propunerea la 

nivel tehnic, pentru a ajunge la un acord până la sfârșitul anului. 

 

Planul de acțiune reprezintă pasul al doilea, mai cuprinzător, către reformarea sistemului de impozitare a întreprinderilor 

în Uniunea Europeană. Acesta stabilește o serie de inițiative privind combaterea evaziunii fiscale, asigurarea de venituri 

sustenabile și consolidarea pieței unice pentru întreprinderi. În ansamblu, aceste măsuri vor îmbunătăți semnificativ 

sistemul de impozitare a întreprinderilor, făcându-l mai echitabil, mai eficient și mai favorabil creșterii. 

 

Acțiunile-cheie includ o strategie de relansare a bazei fiscale consolidate comune a întreprinderilor (CCCTB) și un cadru 

pentru garantarea unei impozitări efective în locul în care sunt generate profiturile. Comisia publică, de asemenea, o primă 

listă paneuropeană a jurisdicțiilor fiscale necooperante din țările terțe și a lansat o consultare publică pentru a evalua dacă 

întreprinderile ar trebui să facă publice anumite informații fiscale. 

 

Normele care reglementează în prezent impozitarea întreprinderilor din Uniunea Europeană nu sunt adecvate pentru 

economia modernă. Unele întreprinderi exploatează măsuri naționale necoordonate pentru a se sustrage de la plata 

obligațiilor fiscale care le revin. Acest lucru conduce la pierderi semnificative de venituri pentru statele membre, la o 

sarcină fiscală mai mare pentru cetățeni și la denaturări ale concurenței pentru întreprinderile care își plătesc impozitele. 

 

Pentru a remedia această situație, planul de acțiune prezentat stabilește o nouă abordare a Uniunii Europene privind o 

impozitare echitabilă și eficientă a întreprinderilor. Aceasta se va realiza printr-o serie de inițiative pe termen scurt, mediu 

și lung care se bazează pe măsurile deja stabilite în pachetul privind transparența fiscală, prezentat de Comisie în luna 

martie. Măsurile evidențiate în planul de acțiune reflectă, de asemenea, activitatea aflată în curs de desfășurare la nivelul 

OCDE pentru a limita erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor (BEPS). 

 

ACȚIUNILE-CHEIE 

 

Relansarea bazei fiscale consolidate comune a întreprinderilor (CCCTB) 
Comisia își va relansa propunerea privind o bază fiscală consolidată comună a întreprinderilor (CCCTB), ca o soluție 

globală a reformei impozitului pe profit. 

 

CCCTB poate da rezultate bune pe toate fronturile, îmbunătățind semnificativ piața unică pentru întreprinderi și eliminând 

totodată oportunitățile de evaziune fiscală în cazul întreprinderilor. În prezent, negocierile legate de propunerea din 2011 

a Comisiei privind elaborarea unei CCCTB se află în impas. Totuși, există un consens general în ceea ce privește faptul 

că acestea trebuie relansate, având în vedere avantajele majore pe care le oferă CCCTB. Vor începe imediat lucrările în 

vederea elaborării unei noi propuneri de introducere a unei CCCTB obligatorii printr-o abordare etapizată. Acest lucru va 

permite statelor membre să progreseze mai rapid în direcția asigurării bazei fiscale comune. Consolidarea va fi introdusă 

ca o a doua etapă, întrucât ea a fost până acum cel mai dificil aspect din cadrul negocierilor. Comisia va prezenta această 

nouă propunere cât mai curând posibil în 2016.  
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Asigurarea unei impozitări efective 
Planul de acțiune stabilește calea către o impozitare efectivă în Uniunea Europeană; aceasta înseamnă că întreprinderile 

vor trebui să își plătească impozitele în mod echitabil, în țara în care își realizează profiturile. Există mai multe modalități 

de a atinge acest obiectiv, fără a armoniza ratele impozitului pe profit în întreaga Uniune. De exemplu, Comisia propune 

măsuri vizând, printre altele, eliminarea lacunelor legislative, îmbunătățirea sistemului de transfer de prețuri și 

implementarea de norme mai stricte în ceea ce privește regimurile fiscale preferențiale. Aceste inițiative ar trebui, de 

asemenea, să contribuie la progresul actualei dezbateri dintre statele membre cu privire la definirea și la adoptarea unei 

abordări comune la nivelul Uniunii privind impozitarea eficace.  

 

Sporirea transparenței 
Planul de acțiune stabilește etapele următoare în vederea unei mai mari transparențe fiscale, atât în cadrul Uniunii 

Europene, cât și în raport cu țări terțe. Aceasta se bazează pe măsurile deja discutate în cadrul pachetului privind 

transparența fiscală, prezentat de Comisie în luna martie. Pentru a lansa o abordare mai deschisă și mai uniformă la nivelul 

UE cu privire la jurisdicțiile fiscale necooperante, Comisia a publicat o listă a țărilor și teritoriilor terțe aflate pe lista 

neagră a statelor membre pentru întreaga UE. Această listă poate fi utilizată în scopul examinării jurisdicțiilor fiscale 

necooperante și al elaborării unei strategii comune a UE pentru a le face față. Această strategie va consolida astfel sistemul 

de apărare colectivă a statelor membre împotriva amenințărilor externe la adresa veniturilor lor. 

 

De asemenea, Comisia a initiat o consultare publică pentru a obține răspunsuri la întrebarea dacă întreprinderile ar trebui 

să facă publice anumite informații fiscale, inclusiv prin raportarea pentru fiecare țară în parte („Country-by-Country 

Reporting” - CbCR). Consultarea, alături de activitatea de evaluare a impactului realizată în prezent de Comisie, va 

contribui la definirea tuturor viitoarelor decizii de politică în acest domeniu. 
 

Finalizarea Uniunii Economice și Monetare a Europei 
 

Realizarea unei Uniuni economice și monetare (UEM) profunde și veritabile reprezintă 

una din prioritățile Comisiei  Europene în prezentul mandat. Un prim pas în această 

direcție îl reprezintă foaia de parcurs pentru simplificarea Semestrului European, 

finalizarea Uniunii bancare și pentru mai buna cooperare cu Parlamentul European și 

cele naționale. Ea cuprinde acțiunile imediate ce trebuie întreprinse, conform 

prevederilor Tratatelor, în vederea găsirii de soluții pentru provocările cu care se 

confruntă UEM.  

 

Foaia de parcurs a fost prezentată și discutată în reuniunea săptămânală a Comisiei 

Europene de la începutul lunii iulie. Ea face parte din seria de măsuri și inițiative bazate 

pe așa-numitul "raport al celor 5 președinți", ce include planuri ambițioase de 

aprofundare a Uniunii economice și monetare, începând cu data de 1 iulie 2015, și până 

cel mai târziu în anul 2025.  

 

Cei cinci președinți, respectiv președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, președintele Consiliului 

European Donald Tusk,  președintele Eurogrupului Jeroen Dijsselbloem, președintele Băncii Centrale Europene Mario 

Draghi și președintele Parlamentului European Martin Schulz, au prezentat planul de aprofundare și finalizare a UEM, 

sub forma unui raport comun. Pentru ca viziunea lor referitoare la viitorul UEM să devină realitate, aceștia propun măsuri 

concrete care urmează să fie puse în aplicare pe parcursul a trei etape: unele acțiuni, cum ar fi introducerea unui sistem 

european de asigurare a depozitelor, trebuie întreprinse rapid, în anii următori, și vor fi urmate de alte măsuri precum 

crearea unei viitoare trezorerii a zonei euro, care merg mai departe și prevăd partajarea suveranității între statele membre 

ce au adoptat moneda euro. Aceste măsuri se înscriu în optica celor cinci președinți potrivit căreia este oportun să se facă 

tranziția de la un sistem de norme la un sistem fondat pe instituții, pentru a se garanta că UEM este întemeiată pe o 

arhitectură transparentă și extrem de solidă. 

 

Pentru ca viziunea referitoare la viitorul UEM să devină realitate, ei au propus măsuri concrete urmând a fi puse în aplicare 

pe parcursul a trei etape: 

- Etapa 1 sau „aprofundarea prin practică” (1 iulie 2015 - 30 iunie 2017): utilizarea instrumentelor existente și a 

tratatelor în vigoare pentru a stimula competitivitatea și convergența structurală, pentru a realiza politici fiscale 
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responsabile la nivel național și la nivelul zonei euro, pentru a finaliza Uniunea financiară și pentru a consolida 

răspunderea democratică; 

-  Etapa 2 sau „finalizarea UEM”: lansarea unor acțiuni mai ambițioase pentru a spori caracterul obligatoriu al procesului 

de convergență, de exemplu, printr-un set de criterii de referință, stabilite de comun acord, care ar putea deveni de natură 

juridică, precum și pentru a institui o trezorerie a zonei euro. 

- Etapa finală (cel mai târziu până în 2025): după finalizarea etapei precedente și realizarea deplină a tuturor pașilor, o 

UEM profundă și veritabilă va oferi un mediu stabil și prosper pentru toți cetățenii statelor membre ale UE care au adoptat 

moneda unică, pe de o parte, și un mediu atractiv pentru aderarea altor state membre ale UE, dacă sunt pregătite să facă 

acest lucru, pe de altă parte. 

 

Pentru a pregăti tranziția de la etapa 1 la etapa 2, Comisia va prezenta o carte albă în primăvara anului 2017, care va 

evidenția următorii pași necesari, inclusiv măsurile juridice, în vederea finalizării UEM în etapa 2. Aceasta are drept 

model cartea albă din 1985, întocmită de Jacques Delors, care, printr-o serie de măsuri și un calendar asociat acestora, a 

pregătit terenul pentru Actul Unic European, reprezentând baza juridică a proiectului privind piața unică. 

În pofida progreselor înregistrate în ultimii câțiva ani, îndeosebi ca urmare a lansării uniunii bancare, UEM rămâne 

incompletă. Există divergențe semnificative la nivelul zonei euro, iar criza din ultima perioadă a scos și mai mult în 

evidență neajunsurile existente. Este clar că, având în vedere cele 18 milioane de șomeri și numărul mare de persoane 

expuse riscurilor de excluziune socială din cadrul societăților noastre, mai rămân multe de făcut pentru a conferi trăinicie 

zonei euro – a doua mare economie a lumii. Avem nevoie de o bază durabilă, echitabilă și cu legitimitate democratică 

pentru viitor, care să contribuie la sporirea creșterii economice, la crearea mai multor locuri de muncă și la mai multă 

prosperitate pentru toți cetățenii. 

 

Pașii următori: prezentul raport a evidențiat principalele măsuri necesare pentru finalizarea UEM cel mai târziu în 2025. 

Primele inițiative ar trebui să fie lansate de instituțiile UE începând cu 1 iulie 2015. Pentru a pregăti tranziția dintre 

etapele 1 și 2, Comisia, în consultare cu președinții celorlalte instituții ale UE, va prezenta o „carte albă” în primăvara 

anului 2017, în care se vor evalua progresele realizate în etapa 1 și se vor schița pașii care trebuie urmați în viitor. În 

cadrul acestui document se vor discuta condițiile prealabile de ordin juridic, economic și politic aferente măsurilor mai 

cuprinzătoare care sunt necesare pentru finalizarea UEM în etapa 2 și se vor utiliza contribuțiile analitice ale unui grup 

consultativ de experți. Transpunerea la nivel legislativ și instituțional a raportului celor cinci președinți ar trebui să 

înceapă fără întârziere. 

 

Premii de un milion de euro pentru crearea unui scaner alimentar 
 

Alimentația este o sursă de îngrijorare pentru foarte mulți oameni, în 

principal din motive legate de sănătate. Aproximativ 17 milioane de 

europeni suferă de alergii alimentare; dintre aceștia, 3,5 milioane au sub 

26 de ani. În anul 2014, Organizația Mondială a Sănătății a estimat că 

39% dintre adulți sunt supraponderali și 13% obezi. Se estimează că 43 

de milioane de europeni vor suferi de diabet până în 2030, comparativ 

cu 35 de milioane în 2011. În Europa, bolile cardiovasculare cauzează 

de 46 de ori mai multe decese comparativ cu SIDA, tuberculoza și 

malaria luate împreună. 

 

Comisia Europeană va acorda trei premii în valoare totală de 1 milion de euro cercetătorilor care vor dezvolta un scaner 

alimentar cu ajutorul căruia consumatorii vor putea analiza compoziția alimentelor și calcula aportul de calorii. 

Participanții sunt invitați să își înregistreze proiectele în concurs în perioada 9 septembrie 2015 - 9 martie 2016.  
Cercetătorii trebuie să propună o soluție inovatoare care prezintă într-o manieră coerentă informațiile nutriționale și 

caracteristicile care pot avea efecte negative, precum aportul de calorii, ingredientele și substanțele alergene.  Scanerul ar 

trebui să ofere utilizatorului informații relevante pentru starea sa de sănătate și stilul de viață.  

Prin această competiție, Comisia își propune să prevină îmbolnăvirile asociate unei alimentații nesănătoase, cum ar fi 

alergiile alimentare, obezitatea, diabetul și bolile cardiovasculare. Consumatorii ar beneficia astfel de un instrument 

simplu de utilizat, accesibil și non-invaziv cu ajutorul căruia ar putea lua decizii informate cu privire la regimul alimentar.  

Acest premiu face parte din seria celor cinci competiții "Orizont 2020" pentru anul 2015. IMM-urile sau organizațiile 

non-profit, acționând individual sau împreună cu alte entități ce formează o echipă, sunt invitate să se înscrie în competiția 

pentru premiile Orizont 2020 în următoarele domenii: 
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Domeniu Premiu Termen limita 
Partajarea spectrului de frecvențe în colaborare €500.000 17/12/2015 

Dezvoltarea unui scaner pentru produsele alimentare €1.000.000 09/03/2016 

Depășirea limitelor în domeniul transmisiunilor prin fibră optică €500.000 15/03/2016 

Mai buna utilizare a antibioticelor €1.000.000 17/08/2016 

Materiale pentru un aer mai curat €3.000.000 23/01/2018 

 

 

Evenimente din Rețeaua Enterprise Europe Network 
  

Agenția Pentru Dezvoltare Regională Vest, coordonator al Consorțiului RO-Boost SMEs, în parteneriat cu Asociația 

Tehimpuls - Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic, organizează, în data de 21 octombrie 2015, la Arad, cea 

de-a 3-a ediție a Târgului Regional de Inovare.  

Evenimentul reprezintă o platformă unică de întâlnire pentru inovatori și antreprenori în Regiunea Vest, beneficiind de 

prezență națională, cât și internațională. În plus, acordarea premiilor în cadrul  Competiției Regionale de Inovare va fi 

unul dintre momentele cheie ale evenimentului. 

În cadrul târgului, va fi organizată o sesiune de brokeraj cu caracter internațional în cadrul căreia companiile vor avea 

posibilitatea să interacționeze cu firme străine mobilizate de parteneri ai Enterprise Europe Network din Europa, în scopul 

de a stabili parteneriate de afaceri transnaționale. Domeniile vizate sunt: 

 Tehnologia Informației și a Comunicațiilor  -  aplicații, produse și servicii software, software engineering, 

interoperabilitate, securitate IT, sisteme integrate, cloud, servicii de consultanță, outsourcing, aplicații IT pentru 

procese de producție, eficiență energetică, performanța afacerilor, transport și logistică, servicii financiare, 

telecomunicații, retail, sănătate și telemedicină, soluții de tip e-guvernare; 

 Automotive – metode de producție, produse finite și componente, materiale, materie primă și produse semi-finite, 

design și proiectare, automobile ”verzi”, inginerie electrică și construcții de mașini sustenabile, automatizări 

industriale și software, echipamente de control și măsurare, produse electronice industriale, echipamente și 

mobilitate electrică, robotică, servicii; 

 Agro-food –  soluții inovatoare pentru performanță crescută în agricultură, geonomică și reproducere asistată 

(culturi si creșterea animalelor), protecția raselor / semințelor, tehnologii de recoltare, extracte naturale, produse 

bio, tehnologii pentru industria alimentară, sisteme durabile de procesare, nutriție și sănătate, produse nutritive și 

delicatese. 

Pe lângă domeniile enumerate mai sus, vor avea loc întâlniri bilaterale și în alte sectoare, la solicitarea companiilor 

interesate. Beneficiile participării la această sesiune de brokeraj includ: 

 Întâlnirea unor potențiali parteneri și clienți 

 Stabilirea de contacte transnaționale și inițierea de parteneriate 

 Identificarea de parteneri comerciali, tehnologici sau de cercetare 

 Dobândirea de informații despre activitatea de cercetare și inovare din Regiunea Vest 

 Prezentarea, discutarea și dezvoltarea de noi proiecte 

 Asistență acordată pe durata evenimentului și după eveniment în stabilirea de acorduri de cooperare 

Participanții vor avea, de asemenea, oportunitatea să viziteze expoziția de produse inovatoare din Regiunea Vest și să 

discute cu expozanții oportunități de cooperare tehnologică, de comercializare, distribuție, producție sau licențiere.  

Înregistrarea se poate realiza pe pagina web a evenimentului (https://www.b2match.eu/innomatch2015) până în data de 

19 octombrie 2015.  

 

https://www.b2match.eu/innomatch2015
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Calendar evenimente internaționale 

 
 

 

Septembrie – Octombrie 2015 

 

2 September 2015 
European Food Venture Forum 2015 
Brokerage Event - Aarhus (Denmark) 

3 September 2015 
Riga Food Brokerage Event 2015 
Brokerage Event - Riga (Latvia) 

7 September 2015 
Brokerage Event: IFA(Internationale Funkausstellung) Innovation Match 2015 for home 

appliances, smart home, media & audio 
Brokerage Event - Berlin (Germany) 

7 September 2015 
B2B for AgroFood sector on Expo Milano 
Brokerage Event - Milan (Italy) 

9 September 2015 
Company Mission Smart Textiles in Flanders 
Company Mission - Ghent area (Belgium) 

10 September 2015 
International Matchmaking Event - Slovenia 2015 
Brokerage Event - Celje (Slovenia) 

10 September 2015 
International Furniture Fair brokerage event  
Brokerage Event - Ostroda (Poland) 

14 September 2015 
Market Visit to Germany 
Company Mission - Munich, Karlsruhe, Saarbrucken, Krefeld (Germany) 

15 September 2015 
Smart Plastics Matchmaking Event 
Brokerage Event - Linz (Austria) 

16 September 2015 
International Brokerage Event at Predict Conference Dublin 2015 
Brokerage Event - Dublin (Ireland) 

16 September 2015 
Horizon 2020 Energy Brokerage Event - Calls for Work Programme 2016-17 
Brokerage Event - Brussels (Belgium) 

16 September 2015 
SPACE 2015 - Livestock and agriculture brokerage event 
Brokerage Event - Rennes (France) 

16 September 2015 
Matchmaking FOR ARCH 2015 
Brokerage Event - Prague (Czech Republic) 

17 September 2015 
International Motor Show 2015 in Frankfurt/Main 
Company Mission - Frankfurt (Germany) 

21 September 2015 
Inward Company Mission and b2b at Yecla Furniture Fair, Murcia. Spain. 
Company Mission - Yecla, Murcia (Spain) 

22 September 2015 
Transport & Logistics 2015 
Brokerage Event - Antwerp (Belgium) 

22 September 2015 
Brokerage event "RENEXPO 2015", Warsaw (Poland) 
Brokerage Event - Warsaw (Poland) 

22 September 2015 
Software development Slovakia 2015 
Brokerage Event - Bratislava (Slovakia) 

Prin intermediul rețelei Enterprise Europe Network sunt organizate numeroase 

manifestari cu scopul de a identifica noi parteneri de afaceri sau dezvoltare de 

proiecte de cercetare-inovare și transfer de tehnologii, cum ar fi misiuni 

economice sau evenimente de parteneriat (brokeraj). 

Daca sunteți interesat de unul din evenimentele de mai jos, vă rugăm să contactați 

Centrul Enterprise Europe Network ADR Nord-Est. 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/876d0758-8d1f-442a-921a-1534f4252956?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/bd7b61a5-e8c6-46dc-ad8d-b8951471072b?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/8d353a36-92af-44be-8979-c0b699425804?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/8d353a36-92af-44be-8979-c0b699425804?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/f3d89e89-9d3d-4f23-92cb-782b4954198e?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/3f2291fa-bd75-4f86-bd93-993e718438e1?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/c1a56efb-64a3-45fd-8703-a3a2f08c19c8?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/3f379dff-16c8-45f0-ac0d-8b3f8313581b?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/33bc53d4-b84c-43bb-a5ac-072aa415bb24?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/cdbff4da-6538-4421-be94-9499e470d824?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/1da4250d-dd7c-4c1e-b546-a78d8fac2b2e?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/eb00508b-21e9-4baf-8f83-ebe2f0ed42ad?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/70260612-c2c8-4e82-81d3-297a939b865a?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/5ad824fd-fc01-45dd-9c2a-6149bc925a5f?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/2743433c-5d2f-48bf-a6c7-718564e1b64e?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/89dae03d-311f-4179-8cfa-926766a512d3?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/19080977-b575-440d-b4bf-b7c8b9fcd822?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/9cddae08-f23c-4840-9b1f-96f1e2bba2dd?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/36d82f32-542a-48ea-9fba-25690ddebe7b?


15 

 

22 September 2015 
International matchmaking event at POLAGRA FOOD Fair 
Brokerage Event - Poznan (Poland) 

22 September 2015 
Matchmaking Event at the Ambient Assisted Living (AAL) Forum 2015  
Brokerage Event - Ghent (Belgium) 

24 September 2015 
IFIB (Italian forum on Industrial Biotechnology and Bioeconomy) matchmaking event 

2015 
Brokerage Event - Lodi (Italy) 

24 September 2015 
B2B Women Entrepreneurs in Progress 2015 
Brokerage Event - Belgrade (Serbia) 

25 September 2015 
AgrOOrganicB2B 
Brokerage Event - Selenca (Serbia) 

28 September 2015 
EU Third Countries Events at EXPO2015 - Food Tourism 
Brokerage Event - Milano (Italy) 

29 September 2015 
Partnering Day - Innovative Science for Successful Business 
Brokerage Event - Graz (Austria) 

29 September 2015 
Brokerage Event at EXPO 2015 : EU - ASEAN Days 
Brokerage Event - Milan (Italy) 

1 October 2015 
Danube Region Business Forum 2015 
Brokerage Event - Vienna (Austria) 

1 October 2015 
Brokerage Event on KETs* in Horizon 2020 (* Key Enabling Technologies) 
Brokerage Event - Strasbourg (France) 

5 October 2015 
Brokerage Event at EXPO 2015 : Eco-Efficient Management of Resources in Agro-Food 

Sector 
Brokerage Event - Milan (Italy) 

6 October 2015 
R.ACE Luxe in Green - Business event of biomaterials in luxury 
Brokerage Event - Dijon (France) 

6 October 2015 
Food Market Place 2015 
Brokerage Event - Vienna (Austria) 

6 October 2015 
Sector Group Intelligent Energy Official Meeting 
Sector Group Meeting - Málaga (Spain) 

6 October 2015 
International Matchmaking Event within SEMICON Europa 2015 
Brokerage Event - Dresden (Germany) 

7 October 2015 
International B2B meetings at Greencities and Sustainability 
Brokerage Event - Malaga (Spain) 

7 October 2015 
Meet2Match 2015 Brokerage event  
Brokerage Event - Győr (Hungary) 

7 October 2015 
Matchmaking af DanFish International & DanAqua 2015 
Brokerage Event - Aalborg (Denmark) 

7 October 2015 
WUC-Talks 2015 at the World Usability Congress 
Brokerage Event - Graz (Austria) 

9 October 2015 
Biotechnologie - Science for our business - Infoday and brokerage event 
Brokerage Event - Arad (Romania) 

12 October 2015 
Brokerage Event: FoodMatch 2015 during Food Valley Expo in Wageningen (NL) 
Brokerage Event - Wageningen (Netherlands) 

12 October 2015 
Bursa Agriculture Fair 2015 
Brokerage Event - Bursa (Turkey) 

13 October 2015 
ANUGA Matchmaking Event 2015 
Brokerage Event - Cologne (Germany) 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/c63181b3-e67c-4dc2-8754-503c94876716?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/0d1ff886-bf04-41d8-8b57-fcce586df98f?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/542398ef-5e5a-4c3e-93a7-6ae22e3eb9da?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/542398ef-5e5a-4c3e-93a7-6ae22e3eb9da?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/709de973-c7f6-406c-a288-1181339ae956?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/8a9011fb-a1c0-49b9-91fe-54dbe55e11cc?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/b2dc67d6-0980-4f47-bfa9-7dc3b6c3f354?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/6d7c647f-4387-4b63-b2db-36794bb950ec?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/5c4e1fa4-0dd9-40cf-a2a0-f74c543a399c?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/5de85699-1e9b-41a2-934e-1d20173279ce?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/7393a948-bef4-40c9-848a-8b298943a8c7?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/e87b7041-3e8c-4dee-9d58-217dc97644ad?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/e87b7041-3e8c-4dee-9d58-217dc97644ad?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/f52771e1-d146-4c0f-b5e9-3d08c2680a29?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/b6a196ba-55af-4eb2-8d40-920e913607f4?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/2466a616-8fff-4fad-ac44-c44e19e97c9e?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/efcf382b-bfe5-4149-a248-d85383f000cf?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/202221a0-1570-4dc5-889f-da7ed520c14b?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/d64639db-fb1d-4ea7-a382-f380f92a5e09?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/6c099cac-6c1e-463b-a070-898e8a9e24db?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/7d6963a3-b783-4c53-adee-54cb772ffc87?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/c151407d-29ee-4139-b582-01cc6e6449ed?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/5184ff69-4dc9-4bc4-8c6d-5cb795b228b5?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/980effa1-1050-4876-b56d-64bfc05095f1?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/8aa26347-260c-4850-b8af-97e39ab5e761?
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13 October 2015 
Multi-sectoral matchmaking event within the V European Congress of SMEs 
Brokerage Event - Katowice (Poland) 

15 October 2015 
B2B Matchmaking Event at the IT Carinthia 2015  
Brokerage Event - Klagenfurt (Austria) 

15 October 2015 
ICT-NANO-BIO Brokerage Event 2015 
Brokerage Event - Ostrava (Czech Republic) 

15 October 2015 
International Brokerage Event at Okoindustria 2015 
Brokerage Event - Budapest (Hungary) 

15 October 2015 
Match4Industry Business Matching Event 
Brokerage Event - Kocaeli (Turkey) 

16 October 2015 
Brokerage Event for the Fashion and Textile Industry BALTIC FASHION & TEXTILE 

2015 
Brokerage Event - Vilnius (Lithuania) 

20 October 2015 
B2B Meet & Match during Brussels Sustainable Development Summit  
Brokerage Event - Brussels (Belgium) 

21 October 2015 
Subcontracting 2015 
Brokerage Event - Antwerp (Belgium) 

21 October 2015 
SPACE week in Rome 
Brokerage Event - Rome (Italy) 

21 October 2015 
3rd Regional Innovation Fair / Innomatch 2015 - ICT, Agro-Food & Automotive 
Brokerage Event - Arad (Romania) 

22 October 2015 
Brokerage event for clusters and companies in creative industries sector 
Brokerage Event - Brasov (Romania) 

26 October 2015 
3rd Micro and Small Enterprise Showroom 
Brokerage Event - Venice (Italy) 

 

Oportunități de  Afaceri și de Inovare 

Prin intermediul bazei de date centralizate (POD - Partnering Opportunities Database),  Rețeaua Enterprise Europe 

Network pune la dispozitia societatilor comerciale, institutelor de cercetari, universităților și altor organizații profesionale 

și de afaceri diverse OFERTE / CERERI DE OFERTE din domeniul afacerilor sau inovării / tehnologiilor inovatoare, 

oferind posibilitatea de CĂUTARE ȘI IDENTIFICARE DE NOI PARTENERI.  

 

Organizațiile interesate din județele Neamț, Bacău și Suceava de a-și promova oportunitățile de inovare sau afaceri 

se pot adresa Centrului Enterprise Europe ADR Nord-Est, care oferă, în mod GRATUIT, informații și sprijin.    

 

Date de contact: 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 

Piatra Neamț, Str.Lt.Drăghescu nr.9         

Tel: 0233 218.071 

Fax: 0233 620.408 

E-mail: een@adrnordest.ro 

www.adrnordest/een 

 

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/20d8d18e-c359-45f2-8306-6360f38b34f8?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/25b7feed-e285-4f58-b927-71d0243b90cb?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/e702aab8-bb53-46e4-ba72-055fa81c5e0c?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/34dd5e40-78c2-4a80-bbfd-f2a8c1b31ab7?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/ab0f78a8-93f3-49c8-9f99-ed45ccc61189?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/5e6533c0-0843-4887-bc14-6019a11297f1?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/5e6533c0-0843-4887-bc14-6019a11297f1?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/332d8bdd-5d00-45bf-9e4f-566f2d7992d3?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/1bdc5a4f-bc60-4e05-bc62-4dd7e1bd8fbf?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/0cc18668-a217-4d89-b152-5be0e227d282?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/c32536f2-0a9e-432e-b1f0-9575bc2b89cd?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/327b14e6-b84a-4860-8852-a423659cfdfc?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/37e6d090-ea70-4598-b45f-8db43acfecbb?
mailto:een@adrnordest.ro
http://www.adrnordest/een
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OPORTUNITĂȚI DE AFACERI  
 

 

20081223012 BO 

Companie spaniola specializată în furnizarea de servicii de arhitectură și de inginerie, precum și consultanță tehnica îsi 

ofera  serviciile, know-how-ul și experiența companiilor din domeniul proiectării în constructii civile, care ar putea fi 

interesate de încheierea unui acord tip joint venture sau subcontractare. 

 

BOFR20150701001 

Companie franceză specializată în produse de îngrijire a copiilor caută producători de produse textile din România, Spania, 

Portugalia, în vederea stabilirii unor acorduri de producție. 

 

BOUK20150803002 

Importator din Marea Britanie de bunuri de uz casnic și mărfuri generale din Orientul Îndepărtat, este în căutarea pentru 

un acord de distribuție pentru furnizarea de produse în Europa, de la centrul propriu de distribuție din Marea Britanie. 

Sunt posibile comenzi și în cantități reduse întrucât bunurile sunt disponibile pe stoc. Comenzile pot fi lansate online 

folosind un site complet interactiv, cu o valoare minimă a cheltuielilor de GBP £ 1000. Plățile pot fi efectuate în USD și 

EUR. 

 

BOUK20150812002 

Firma IT din Marea Britanie specializata în cloud și solutii de calcul mobile oferă expertiză pentru oportunități de 

subcontractare. 

 

BRPL20140811002 

Companie poloneză, specializată în producția și vânzarea cu amănuntul de produse medicale - în special produse 

ortopedice, este în căutare de noi produse pentru completarea gamei de produse proprii. Compania este interesată de 

colaborare cu alte companii în baza unor acorduri comerciale de intermediere. 

 

 

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE  
 

 

TRDE20150609001 

Hotel din Germania caută o tehnologie pentru tratarea apelor reziduale ale hotelului, în manieră autosustenabila. Sunt 

solicitați parteneri pentru dezvoltarea și  adaptarea tehnologiei existente, printr-o schemă de cooperare tehnică. Acorduri 

de licență sunt fezabile, de asemenea. 

 

TRDE20150518001 

Renumit institut german de cercetare specializat în exploatarea biomasei caută parteneri de dezvoltare pentru construirea 

unei fabrici-pilot producătoare de acid lactic. În acest fel, dezvoltarea proceselor biotehnologice bazate pe deșeuri 

inovatoare și ecologice poate fi efectuată la o scară mai mare. Testarea fluxurilor de deșeuri organice ca substraturi în 

procesele biotehnologice, precum și testarea proceselor de prelucrare pot reprezenta o parte a cooperării preconizate. 

 

TRBE20150727001 

Companie multinațională belgiană de bunuri de consum caută designeri de ambalaje și furnizori de echipamente care 

oferă soluții de ambalare personalizate ale produselor de larg consum. Partenerii căutați fie au soluții eficiente, fie sunt 

dornici de a dezvolta soluții ad-hoc. În funcție de stadiul de dezvoltare, sunt vizate acorduri comerciale cu asistență tehnică 

sau cooperare tehnică cu furnizori de echipamente care au abilitățile și soluțiile tehnice necesare. 

 

TRRU20150324001 

IMM din Rusia specializată în domeniul biotehnologiei industriale este în căutarea unei tehnologii pentru fabricarea de 

brânză moale de tip "francez": Camembert, Brie, Coulommiers, pentru fabricarea acestor produse în Rusia. Compania 

caută parteneri industriali cu experiență în producția de astfel de tipuri de brânză și transfer tehnologic pentru încheiere 

acord comercial cu asistență tehnică sau acord de tip joint-venture.  
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TRAT20150623001 

IMM din Austria este în căutarea unui compus care protejează componentele electronice de condiții extreme (apă caldă, 

șocuri de temperatură etc). Compania oferă senzori și transpondere pentru clienți din sectorul industrial și are nevoie de 

o piesa turnată sau un compus laminat pentru sigilarea componentelor electronice sensibile. Partenerii potențiali ar trebui 

să dezvolte și să ofere materialul solicitat sub formă de cooperare tehnică, acord de licență, sau acord comercial cu 

asistență tehnică. 

 

09 PL 63AX 3FXF 

Companie din sudul Poloniei producătoare de lemn pentru podea (producție, livrare de parchet și podele scândură) este 

interesată de un parteneriat tehnologic pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a unei tehnologii de tratare/întărire a 

lemnului pentru podele, sub forma unui acord comercial cu asistență tehnică. 

 

TRNL20140825001 

Institut olandez specializat în conservarea clădirilor istorice caută parteneri care au experiență și capacități inovatoare de 

a găsi soluții pentru forme alternative de producere a energiei și creștere a eficienței energetice a clădirilor istorice, 

clădirilor de patrimoniu și muzeelor. 

 

TOUK20150423001 

Un institut de cercetare din Irlanda de Nord a dezvoltat un instrument de analiză de laborator (substrat spectroscopie), 

care este mai ieftin și mai puternic decât altele (Surface Enhanced Raman Spectroscopy - SERS). Acesta este utilizat 

pentru a detecta cantități foarte mici de biomolecule, pe un substrat special conceput (strat de bază). Institutul caută 

parteneri industriali în baza unui acord de licență, cooperare de cercetare sau acorduri de cooperare tehnică. Sunt multe 

aplicații posibile, de la apărare la siguranță alimentară. 

 

TOHU20140604001 

Firmă maghiară de ingineria mediului este în căutare de parteneri pentru proiectare de sisteme de gestionare a deșeurilor 

și desfășurare de activități de cercetare și dezvoltare legate de surse regenerabile, în cadrul unui acord de cooperare tehnică 

sau acord de cercetare. Compania este, de asemenea, interesată de utilizarea surselor regenerabile de energie, în special  a 

energiei din biomasă.  

 
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 6 parteneri. 

Partenerii consorțiului sunt: Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Camera de 

Comert, Industrie și Agricultură Galați, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Bacău, Tehnopolis Iași – 

Parc Științific și Tehnologic, Institutul de Proiectare și Automatizări IPA SA, Sucursala Galați. 

                                         

 
 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est  

Centrul Enterprise Europe Network 

Str. Lt. Drăghiescu, nr. 9, Piatra Neamț, jud.Neamț  

Tel. 0233 218 071, 0233 218 072  

Fax. 0233 620408  

E-mail: een@adrnordest.ro 

www.adrnordest.ro/een 

 

 
 
 

 

Comisia Europeană și persoanele care acționează în numele Comisiei Europene nu sunt responsabile pentru modul în care poate fi utilizată 

informația conținută în acest e-buletin. Punctele de vedere din aceasta publicație aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar politicile 

Comisiei Europene. 
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