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ERBSN - Centrul Enterprise Europe ADR Nord-Est 
 

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, agenții de 
dezvoltare etc, din peste 60 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: 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 6 parteneri. Partenerii consorțiului sunt: Camera de Comerț, Industrie, 
Navigație și Agricultură Constanța, Camera de Comerț, 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 (www.enterprise-europe-
erbsn.ro).           

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 10.000 de profiluri (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.  

Cuprins: 
 
- ERBSN - Centrul Enterprise Europe ADR Nord-Est 
- Informatii Europene 
- Calendar evenimente in reteaua Enterprise Europe 

- Oportunităti de Afaceri si Inovare  

http://een.ec.europa.eu/
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Pașii necesari pentru postarea unei oferte sunt explicați în detaliu pe pagina de internet 
http://adrnordest.ro/index.php?page=een_oportunitati 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 în 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 oferă 2 pachete de sprijin dedicate unui număr limitat de IMM-uri 
inovative din județele Bacau, Neamț și Suceava:  

o Dezvoltarea capacităţii de management a inovării în IMM-uri cu potențial 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://adrnordest.ro/index.php?page=een_oportunitati
http://www.adrnordest.ro/een
http://www.enterprise-europe-erbsn.ro/
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Informatii europene 
 

Bugetul Orizont 2020, suplimentat cu 200 milioane de euro 

Parlamentul European a aprobat, în data de 5 aprilie 2017, suplimentarea cu 200 de milioane de 
euro a bugetului pentru Orizont 2020, programul european de finanțare a cercetării și inovării. 
Decizia a fost adoptată pe baza unui compromis, la care s-a ajuns împreună cu statele membre, în 
ceea ce privește evaluarea intermediară a bugetului Uniunii Europene. Aprobarea oficială finală va 
urma în perioada urmatoare. 

Carlos Moedas, comisarul european pentru cercetare, știință și inovare, a declarat: "Este vorba de 
un acord foarte important, care va permite Comisiei să direcționeze fonduri suplimentare către 
domenii-cheie, precum încurajarea inovării creatoare de piață, sprijinirea cercetării de excelență, 
partajarea volumelor mari de date și reducerea decalajului în materie de inovare dintre diferite țări 
din Europa." 

Defalcarea sumei de 200 de milioane, din care 50 milioane de euro fuseseră deja prevăzuți prin 
bugetul pentru 2017, s-a făcut conform propunerii Comisiei Europene din octombrie 2016: 

 50 milioane de euro pentru Consiliul European pentru Cercetare (din care 16,7 milioane erau 
deja incluse în bugetul pentru 2017); 

 55 miloane de euro pentru obiectivul „Răspândirea excelenței și extinderea participării” din 
cadrul Orizont 2020 (din care 16,7 milioane deja incluse în bugetul pentru 2017); 

 50 milioane de euro pentru Consiliul European pentru Inovare (din linia bugetară de inovare 
în IMM-uri); 

 45 milioane de euro pentru tehnică de calcul de înaltă performanță, în cadrul 
obiectivului „Poziție de lider în domeniul tehnologiilor generice și industriale”, ce face parte 
din Orizont 2020 (din care 16,7 milioane deja incluse în bugetul pentru 2017). 

Context 

Suplimentarea cu 200 de milioane de euro a programului Orizont 2020 face parte din măsurile 
adiționale, totalizând 6 miliarde de euro, care vor ajuta Uniunea Europeană să facă față unor 
provocări urgente precum criza migrației, consolidarea securității, stimularea creșterii economice și 
crearea de locuri de muncă. 

Sursa: http://ec.europa.eu/romania/news/20170405_bugetul_orizont2020_suplimentat_ro 

 

Guvernul României a aprobat cadrul financiar pentru implementarea 
Granturilor SEE și Norvegiene 

In data de 5 mai 2017, Guvernul Romaniei a stabilit prin Ordonanță de Urgență, cadrul legal pentru 
implementarea, din punct de vedere financiar, a Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 
2014 - 2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014 – 2021. Cele două mecanisme de finanțare 
vor acoperi sectoare precum: 

 Inovare, cercetare, educație și competitivitate; 

 Incluziunea socială și combaterea sărăciei; 

 Mediu, energie, schimbări climatice și reducerea emisiilor de carbon; 

 Cultură, societatea civilă, bună guvernare și drepturi și libertăți fundamentale; 

 Justiție și afaceri interne. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://erc.europa.eu/
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/leadership-enabling-and-industrial-technologies
http://ec.europa.eu/romania/news/20170405_bugetul_orizont2020_suplimentat_ro
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Spaţiul Economic European (SEE) a fost creat în 1994, ca o zonă de Liber Schimb între 
Comunitatea Europeană (CE) şi Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS). SEE reuneşte 
Statele Membre ale Uniunii Europene (UE) şi 3 dintre Statele AELS (Norvegia, Islanda şi 
Liechtenstein), într-o piaţă internă bazată pe libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi 
capitalurilor. Cele două mecanisme financiare urmăresc susținerea coeziunii economice și sociale în 
Europa, prin creștere economică și dezvoltare durabilă, reducerea disparităţilor economice şi sociale 
în Spaţiul Economic European şi întărirea relaţiilor bilaterale între statele donatoare (Norvegia, 
Islanda și Liechtenstein) şi statele beneficiare, prin contribuţii financiare în mai multe sectoare 
prioritare. 

În perioada 2014-2021, România va fi al doilea mare beneficiar al asistenţei financiare oferite de 
Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, urmând să beneficieze de 502,5 de milioane de euro: 275,2 
milioane de euro prin Mecanismul Financiar SEE şi 227,3 milioane de euro prin Mecanismul 
Financiar Norvegian. România este prima țară care a semnat, la 13 octombrie 2016,  
Memorandumurile de Înțelegere cu statele donatoare pentru exercițiul financiar 2014-2021, putând 
beneficia astfel de avantajele demarării mai rapide a implementării programelor, ceea ce ar implica o 
mai eficientă utilizare a granturilor SEE și norvegiene. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) este 
Punct Național de Contact pentru Mecanismul Financiar SEE și Mecanismul Financiar Norvegian. 
Informaţii suplimentare: http://www.fonduri-ue.ro/mfn#contact-mfn 

Sursa: Guvernul României 

 

Ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea 
regională prin crearea de locuri de muncă (HG 332/2014) 

Ministerul Finanțelor Publice a anuntat deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de 
acord pentru finanțare în baza H.G. nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat 
pentru sprijinirea investițiilor care promoveazã dezvoltarea regionalã prin crearea de locuri de 
muncã, cu modificãrile și completãrile ulterioare, care se va desfãșura în perioada 12 - 23 iunie 2017 
(inclusiv). Bugetul alocat sesiunii 2017 este de 106.293 mii lei. 

Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 332/2014 îl reprezintã dezvoltarea 
regionalã prin sprijinirea investițiilor și crearea de noi locuri de muncã, acordându-se sume sub formã 
de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale. Beneficiarii 
eligibili sunt intreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, IMM-uri sau întreprinderi mari, 
cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, 
republicată. Intensitatea maximă a ajutorului acordat este între 15% și 50% din cheltuielile eligibile 
(în funcție de regiune). 

Cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documentele justificative necesare în prima etapã de 
evaluare, se transmit prin poștã sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, sau se depun 
personal la Registratura generalã a Ministerului Finanțelor Publice, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 
București, menþionându-se pe plic: Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituite 
prin H.G. nr. 332/2014. 

Înregistrarea cererilor la Registratura generalã a Ministerului Finanțelor Publice se realizeazã în 
perioada 12 - 23 iunie 2017 (inclusiv). Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara 
perioadei mentionate anterior se vor restitui întreprinderilor și nu vor fi luate în considerare în 
procesul de analizã. 

Ministerul Finantelor Publice finalizeazã prima etapã de evaluare a cererilor de acord pentru 
finantare în termen de maximum 30 de zile lucrãtoare de la data încheierii sesiunii de depunere și 
publicã pe site-ul sãu rezultatul procesului de selecție. Ordinea înregistrãrii cererilor la Registratura 
generalã a Ministerului Finanțelor Publice nu are nici o relevanțã în procesul de selecție. 

Pentru întreprinderile selectate Ministerul Finanțelor Publice finalizeazã a doua etapã de evaluare în 
termen de maximum 30 de zile lucrãtoare de la data la care întreaga documentație este consideratã 
completã în sensul prevederilor schemei de ajutor de stat. 

http://www.fonduri-ue.ro/mfn#contact-mfn
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Toate informațiile privind condițiile ce trebuie îndeplinite în vederea obținerii finanțãrii și modul de 
completare a documentelor necesare se regãsesc la secțiunea Ajutor de stat HG nr. 332/2014 
(http://www.mfinante.gov.ro/ghidajstat.html?pagina=domenii) 

Sursa: Ministerul de Finante 

 

Orizont 2020 – Instrument pentru IMM-uri inovatoare (Program SME 
Instrument) 

Acest program este finantat de Comisia Europeană si are ca obiectiv general sprijinirea IMM-urilor 
inovatoare pentru a deveni lideri pe piața mondială. Bugetul alocat este de 437.5 milioane Euro. 

Programul este implementat in trei etape: 

Etapa 1 - Evaluarea Conceptului și a Fezabilității – cu o durata de 6 luni pentru a face trecerea de la  
idee la concept.  

Uniunea Europeană acorda finanțare de 50.000 euro iar beneficiarul va realiza un studiu de 
fezabilitate pentru a evalua viabilitatea inovației propuse. De asemenea, IMM-ul va pregăti un plan 
de afaceri inițial (aproximativ 10 pagini). 

Etapa 2 - Demonstrație, multiplicare pe piață, C&D – cu o durata de 1-2 ani pentru a realiza tranzitia 
de la concept la maturitatea de piață. 

Cu asistența din partea Uniunii Europene, IMM-ul își va dezvolta propunerea prin diverse activități 
inovatoare: demonstrație, testare, pilotare, extindere. De asemenea, IMM-ul selectat va pregăti un 
plan de afaceri mai elaborat (aproximativ 30 de pagini). Finantarea acordata este între 0.5 milioane € 
și 2.5 milioane €. 

Etapa 3 – Comercializare - Pregătire pentru lansarea pe piață 

IMM-urile beneficiaza de sprijin, training, mentorat și acces la finanțarea de risc pentru pregătirea 
comercializării produsului. Nu este acordata finanțare directă suplimentară în această etapă. 

Tematicile de interes: 

 Schema pentru inovație disruptivă 

 Accelerarea abosorbției de nanotehnologii, materiale avansate sau tehnologii de fabricație 
avansate și prelucrarea acestora de către IMM-uri 

 Sprijin dedicat IMM-urilor din sectorul biotehnologiei pentru a scădea decalajul dintre 
laborator și piață 

 Implicarea IMM-urilor în cercerare și dezvoltare 

 Sprijinirea IMM-urilor inovatoare în sectorul biotehnologiei medicale 

 Accelerarea introducerii pe piața a soluțiilor TIC pentru sănătate și bunăstare 

 Stimularea potențialului de inovare al IMM-urilor în domeniul agriculturii, silviculturii, agro-
alimentar și al sectoarelor bio. 

 Sprjinirea eforturilor IMM-urilor pentru dezvoltare: soluții inovatoare pentru ”creștere albastră„ 

 Stimularea potențialului de inovare a IMM-urilor pentru reducerea emisiilor de carbon și un 
sistem energetic eficient 

 Cercetare și inovare pentru sisteme de transport inteligente 

 Stimularea întreprinderilor mici pentru utilizarea eficientă a resurselor și materiilor prime 

 Modele de afaceri pentru incluziune socială inovativă 

 Implicarea IMM-urilor în dezvoltarea securității 

Termenele limita de depunere sunt: 

http://www.mfinante.gov.ro/ghidajstat.html?pagina=domenii
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Etapa 1: 15.02.2017; 03.05.2017; 06.09.2017; 08.11.2017 

Etapa 2: 18.01.2017; 06.04.2017; 01.06.2017; 18.10.2017 

Pentru mai multe detalii, va invitam sa accesati: https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-
instrument 

 

Eliminarea tarifelor de roaming: intrăm în linie dreaptă 

Ultimul pas către eliminarea tarifelor de roaming până la 15 iunie 2017 a fost făcut: reprezentanții 
Parlamentului European, ai Consiliului și ai Comisiei au convenit cu privire la modalitățile de 
reglementare a piețelor angro de roaming (tarifele pe care operatorii și le impun reciproc când clienții 
lor utilizează, în roaming, alte rețele în UE). 

Negociatorii UE au căzut de acord asupra următoarelor plafoane pentru tarifele de roaming: 

 3,2 eurocenți/minut pentru apelurile vocale (începând din 15 iunie 2017) 

 1 eurocent/SMS (începând din 15 iunie 2017) 

 în ceea ce privește tarifele maxime pentru date, acestea urmează să fie reduse treptat pe 
parcursul următorilor 5 ani: de la 7,7 EUR/GB (începând din 15 iunie 2017) la 6 EUR/GB 
(începând din 1 ianuarie 2018), apoi 4,5 EUR/GB (începând din 1 ianuarie 2019), 3,5 
EUR/GB (începând din 1 ianuarie 2020), 3 EUR/GB (începând din 1 ianuarie 2021) și 2,5 
EUR/GB (începând din 1 ianuarie 2022).  

Dl. Andrus Ansip, vicepreședinte al Comisiei pentru piața unică digitală, a salutat încheierea 
acordului: „Aceasta a fost ultima piesă a puzzle-ului. Din 15 iunie, europenii vor putea călători 
în Uniunea Europeană fără să plătească pentru roaming. Ne-am asigurat, de asemenea, că 
operatorii vor putea continua să concureze pentru a fi în măsură să propună cele mai atractive oferte 
pe piețele naționale. Astăzi ne îndeplinim promisiunea. Mulțumesc călduros raportorului Miapetra 
Kumpula-Natri și tuturor negociatorilor din partea Parlamentului European, precum și Președinției 
malteze a Consiliului Uniunii Europene și tuturor celor care au contribuit la această importantă 
realizare. O datorăm eforturilor lor”. 

Acordul politic încheiat constituie o ultimă etapă către tarifarea serviciilor de roaming la prețurile 
serviciilor de pe piața națională („roam-like-at-home") începând cu 15 iunie 2017, după cum 
prevede regulamentul privind piața unică a telecomunicațiilor. Altfel spus, când călătoresc în UE, 
consumatorii vor putea să sune, să trimită SMS-uri sau să navigheze pe telefonul mobil la același 
tarif pe care îl plătesc acasă. Prin acest acord, roamingul la tarife naționale devine abordabil pentru 
cetățeni și întreprinderi. În același timp, se asigură recuperarea costurilor și se menține 
competitivitatea piețelor angro naționale de roaming. 

Datorită acordului politic la care s-a ajuns și a normelor cu privire la utilizarea rezonabilă și la 
sustenabilitate adoptate de Comisie în decembrie 2016, consumatorii își pot utiliza abonamentele din 
țară atunci când călătoresc în străinătate. Dacă aceștia depășesc limitele stabilite prin contract atunci 
când utilizează serviciul de roaming, costurile suplimentare nu vor depăși tarifele maxime convenite 
astăzi. 

Comisia va efectua o analiză a pieței angro până la sfârșitul lui 2019 și va pune la dispoziția co-
legiuitorilor o evaluare intermediară, până la 15 decembrie 2018.  

Următoarele etape 

Parlamentul European și Consiliul trebuie să aprobe oficial acordul la care s-a ajuns. Noile tarife 
angro de roaming vor fi aplicabile începând cu 15 iunie 2017, dată până la care operatorii au tot 
timpul pentru a lua măsurile pregătitoare necesare introducerii tarifelor similare celor naționale.   

Context 

Timp de un deceniu, Comisia a depus eforturi pentru a reduce și apoi elimina suprataxele pe care 
operatorii de telecomunicații le impuneau clienților de fiecare dată când aceștia traversau o frontieră 
și aveau nevoie să-și utilizeze dispozitivul mobil, fie că se aflau în vacanță sau în deplasări de 
serviciu. Începând din 2007, tarifele de roaming au scăzut cu peste 90 %. Prețurile au scăzut ultima 

https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4396_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4396_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming-tariffs
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dată în aprilie 2016, la 5 eurocenți/minut în cazul apelurilor vocale, 2 eurocenți/SMS și 5 
eurocenți/MB de date în plus față de tarifele naționale. În 2015, pe baza unei propuneri a Comisiei 
Europene, Parlamentul European și Consiliul au convenit asupra eliminării tarifelor de roaming 
pentru cetățenii care călătoresc periodic în UE. Comisia a adoptat măsurile tehnice necesare în 
acest scop, inclusiv o politică a utilizării rezonabile și un mecanism de sustenabilitate, în decembrie 
2016. În paralel, regulamentul privind piața unică a telecomunicațiilor a încredințat Comisiei sarcina 
de a analiza piețele angro de roaming și de a face propunerile care se impun până la data de 15 
iunie 2016, pentru a permite eliminarea tarifelor de roaming cu amănuntul începând din 15 iunie 
2017.  

Sursa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-193_ro.htm 

  

 Afaceri și activități economice în UE 

Uniunea Europeană, cu cele 28 de state membre, reprezintă o piață ce oferă posibilități imense 
firmelor românești. Datorită pieței interne a UE, să dezvolți o activitate economică sau să faci afaceri 
a devenit la fel de ușor, rapid și ieftin în întreaga Europă ca în propria țară. 

UE oferă o serie de instrumente și servicii care pot ajuta companiile și antreprenorii europeni să își 
extindă activitatea. Detalii în acest sens sunt disponibile în portalul: Europa ta – Întreprinderi 
(http://europa.eu/youreurope/business/index_ro.htm) 

Finanțarea europeană oferă oportunități de dezvoltare a activităților economice printr-o gamă variată 
de programe și subvenții în diverse sectoare. Un ghid pentru începători este disponibil on-line, pentru 
a te ajuta să găsești cel mai potrivit mod de finanțare, indiferent dacă ești un IMM, ONG, cercetător, 
agricultor, tânăr antreprenor sau instituție publică. 

 

Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii 
Start-up Nation – România 

Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul  Programului Start –up Nation este un program de 
încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de 
către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA), prin intermediul 
Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici și mijlocii. 

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înființării și dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, crearea de 
noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților, 
creșterea investițiilor în tehnologii noi inovative. 

Schema este valabilă până la 31 decembrie 2020, plățile în cadrul schemei de minimis vor fi 
efectuate până la 31 decembrie 2021. 

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea nr. 6/2017  a 
Bugetului de Stat pe anul 2017 este de 1.713.798.000 lei. 

Prin implementarea programului în anul 2017 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui 
număr de maxim 10000 de beneficiari. Finanțarea în cadrul prezentei scheme de minmis se face din 
fonduri de la bugetul de stat și fonduri europene. 

Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) 
care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online (anexa 1), următoarele 
criterii de eligibilitate: 

a) sunt înregistraţi conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi 
completările  ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 
sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri, cu modificările şi 
completările  ulterioare; 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming-tariffs
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/new-rules-roaming-charges-and-open-internet
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/new-rules-roaming-charges-and-open-internet
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/end-roaming-charges-travellers-european-union-how-will-commission-make-it-work
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-prepares-ground-end-roaming-charges-june-2017
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-prepares-ground-end-roaming-charges-june-2017
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-193_ro.htm
http://europa.eu/youreurope/business/index_ro.htm
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b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările 
ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, 
publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi 
realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până 
la 43 milioane euro, echivalent în lei). 

c)  este considerată întreprindere autonomă, legată, parteneră sau întreprindere unică; 

d)  au capital social integral privat; 

e)  asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program 
decât cu o singură societate.  

f) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară 
activitatea pe teritoriul României; 

g) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 13) şi 
autorizat pînă la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată, conform art. 15 din Legea 
359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor 
fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la 
autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitarea 
finanțării se face pe un singur cod CAEN; 

h)  sunt înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență nr. 
10/2017, respectiv după data de 30 ianuarie 2017; 

i)   nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi 
pentru toate punctele de lucru, la data semnării acordului de finanțare; Solicitanţii care au datorii 
eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul. 

j)  nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive 
pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al 
Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis  şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii 
financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau 
contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi 
indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare. 

Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a 
punctajelor obţinute, în următoarele condiţii: Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 200.000 
lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv  TVA 
pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului 

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile: 

a) Echipamente tehnologice (maşini, utilaje, electrostivuitoare, motostivuitoare şi instalaţii de lucru 
inclusiv software-ul aferent) necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu 
excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale; 

b) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ 
(clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, 
inclusiv din elemente prefabricate). Valoarea activului achiziţionat în cazul programului se va face pe 
baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR cu excepţia spaţiilor din elemente prefabricate. 
Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie să fie puse în 
funcţiune la locul implementării proiectului, la momentul decontului;  

c) Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice 
cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;  

d)  (1) Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, 
rulote cu sau fără motor pentru comerț stradal și autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia 
vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările 
ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, 
solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra 
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cost.  

      (2) Pentru activitățile de rent-a-car, școli de șoferi, taxi nu este limitată valoarea maximă și 
numărul de autoturisme achiziționate. 

      (3) Pentru alte activități în afara celor prevăzute la alin (2), autoturismele sunt eligibile pentru 
toate activitățile din cadrul programului, cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de 
afaceri, în limită maximă de 36,000 lei fără TVA și maxim 1 autoturism / beneficiar. 

      (4) În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă 
pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de 
mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de 
mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o districţie clară 
între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare 
de minimis; 

e) Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă 
/copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme 
audio-video,etc.); 

f) Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale; 

g) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, 
precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor 
pentru care a solicitat finanţare; 

h) Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a 
activității de comerţ, producţie sau servicii; 

i) Salariile, utilitățile și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii 
pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de 
prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Spatiile pentru care se 
acorda chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă. Salariile se decontează la nivelul salariului 
mediu, inclusiv contribuțiile aferente angajatorului. Decontarea se face pentru valoarea salariilor, 
utilităților și chiriei aferente după momentul semnării acordului pentru perioada de implementare; 

j) Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activităţii solicitantului şi a 
produselor sau serviciilor, inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii 
economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a 
ajutorului de minimis, în limita maximă a  8000 lei fără TVA;  

k) Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize , etichetare ecologică, licenţe, 
etichetare ecologică, software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii 
pentru care se solicită finanţare;  

l) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii 
aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială, în 
limita a maxim 3000 lei fără TVA. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi 
numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind 
calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv;  

m) Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform 
Codului Fiscal;   

n) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului 
program şi implementarea proiectului, dar nu mai mult de 8000 lei fără TVA; 

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de 
afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro. Data de la care este 
activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul instituţiei cu cel putin 5 zile înainte de data 
începerii procesului de înregistrare propriu zis. 

Informatii suplimentare: http://www.aippimm.ro/categorie/programe/start-up-nation-2017/ 

 

http://www.aippimm.ro/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/start-up-nation-2017/
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Consultări publice europene 
 

Consultare publică deschisă privind regimul general al accizelor — armonizarea și 
simplificarea 

Va invitam sa participati la consultarea publica lansata de Comisia Europeana pana la 04.07.2017, 
completand chestionarul de la adresa:  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Horizontal_excise_directive  

 

Consultarea publică privind structurile accizelor aplicate alcoolului și băuturilor alcoolice 

Va invitam sa participati la consultarea publica lansata de Comisia Europeana pana la 04.07.2017, 
completand chestionarul de la adresa: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Structures_excise_alcohol  

 

 

Evenimente din Reteaua Enterprise Europe Network 
 

 
Rețeaua de centre Enterprise Europe organizează o mare varietate de 
manifestări la nivel regional, național sau european, printre care evenimente 
de parteneriat (brokeraj) pentru firme din toată Europa. Acestea ajută firmele 
să-și identifice parteneri de afaceri, prin organizarea de întâlniri bilaterale pre-
programate, pe baza de înscriere. Calendarul prezintă evenimentele care vor 
urma – secțiunea este în permanență schimbare, pe măsură ce sunt adăugate 

noi manifestări.  
Dacă doriți să vă înscrieți la unul din evenimentele de parteneriat sau dacă doriți informații 
suplimentare, vă rugam să contactați Centrul Enterprise Europe Network ADR Nord-Est. 
 

Start Date Title 

15 June 2017 
BIO+ at BIO 2017 
Company Mission - Philadelphia, PA Wilmington, DE and San Diego, CA (USA) 

15 June 2017 
2017 Taiwan Trade Mission to Bucharest, Romania  
Company Mission - Bucharest (Romania) 

15 June 2017 
Incoming mission from UK to Navarra region (Spain) in Nanotechnologies and 
Advanced Materials 
Company Mission - Pamplona (Spain) 

15 June 2017 
B2B brokerage event in Taiwan Int'l Medical and Healthcare Exhibition Show 
Brokerage Event - Taipei (Taiwan) 

15 June 2017 
B2B brokerage event in Taiwan Int’l Medical and Healthcare Exhibition 
Brokerage Event - Taipei (Taiwan) 

16 June 2017 
EuroSphere - the European Art of Living Exhibition in Vietnam, 16-17 June 2017 
Fair/Exhibition - Ho Chi Minh City (Vietnam) 

19 June 2017 
EU-funded International Business Matchmaking Mission on Energy Efficiency in 
Industry 
Brokerage Event - São Paulo - SP (Brazil) 

19 June 2017 
Company mission on fruit from Spain to the Netherlands 
Company Mission - Geldermalsen (Netherlands) 

20 June 2017 
INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS - International B2B meetings ERTICO - ITS 
Europe, 20th June 2017, Strasbourg, France 
Brokerage Event - Strasbourg (France) 

20 June 2017 Company mission to Stuttgart: automotive industry meetings between French and 

 
 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Horizontal_excise_directive
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Structures_excise_alcohol
mailto:een@ccina.ro
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/a3e15952-158c-4373-84de-bc89712d3d7e
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/ce755770-12e3-40aa-93bc-bb1809614167
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/ad245f27-0c58-4903-b7dd-11462742ab8d
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/ad245f27-0c58-4903-b7dd-11462742ab8d
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/362d451a-93e7-4577-9bd8-4526331f29f6
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/32066575-ccb3-42ca-8275-61ca17ff5ba9
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/dba85e62-6ec4-499e-8ecf-a43b90588164
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/e77efadc-0d8e-44e2-b1e3-ef5b1a5251f2
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/e77efadc-0d8e-44e2-b1e3-ef5b1a5251f2
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/b2d03b5a-0c2c-4b0c-b453-0481d9e28cda
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/dd5f5411-0fe3-499e-88ce-171ea9b7cbe4
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/dd5f5411-0fe3-499e-88ce-171ea9b7cbe4
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/9df6814a-158d-402d-b983-42a3d98b8ce2
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German companies 
Company Mission - Stuttgart (Germany) 

20 June 2017 
German Dutch Trade Day 2017 Papenburg 
Brokerage Event - Papenburg (Germany) 

20 June 2017 
Trade mission from Mecklenburg-Vorpommern (Germany) to Cantabria (Spain) on 
IT and Smart Cities Sector  
Company Mission - Santander (Spain) 

21 June 2017 
EuroNanoForum 2017 - conference and brokerage event 
Brokerage Event - Valletta (Malta) 

21 June 2017 
Broekrage Event @ Demo Plast Vest - trade fair dedicated to plastic, rubber and 
composite materials 
Brokerage Event - Arad (Romania) 

21 June 2017 
Cross-border company mission of Bavarian companies to Czech material R&D 
centre 
Company Mission - Dobřany (Czech Republic) 

21 June 2017 
Watec Italy 2017 - Water Technology and Environmental Control Exhibition & 
Conference and B2B 
Brokerage Event - Palermo (Italy) 

21 June 2017 
Lëtz Biz Circular 
Brokerage Event - Luxembourg (Luxembourg) 

21 June 2017 
IT Platform Champions, Training for trainers  
Training - Brussels (Belgium) 

22 June 2017 
Brokerage event during RoEnergy Trade Fair 2017 South-East Europe / Bucharest / 
Romania 
Brokerage Event - Bucharest (Romania) 

22 June 2017 
SG MNT Formal meeting EuroNanoForum 2017 
Sector Group Meeting - Valletta (Malta) 

22 June 2017 
EEN Sector Group MATERIALS Summer 2017 Meeting (with SG MNT) 
Sector Group Meeting - Valletta (Malta) 

23 June 2017 
E² Tech4Cities 2017 – Energy & Efficiency Technologies for cities Brokerage event 
Brokerage Event - Brussels (Belgium) 

24 June 2017 
Multi-sectoral Greek mission to Tokyo focussing on cosmetics, chemicals, 
pharmaceuticals, health and medical 
Company Mission - Tokyo (Japan) 

26 June 2017 
"Near Zero Energy Hotels as a challenge for the Med Islands" International 
Workshop 
Workshop - Corfu (Greece) 

26 June 2017 
EU-Taiwan Event on Industry of the Future - business oriented event at the occasion 
of the third industrial dialogue between the EU and Taiwan 
Brokerage Event - Brussels (Belgium) 

26 June 2017 
Trade delegation of ICT and technology companies from Greece to Seoul  
Company Mission - Seoul (South Korea) 

27 June 2017 
Greek construction and building material companies on mission to Beijing 
Company Mission - Beijing (China) 

27 June 2017 
Brokerage Event "ELAN NETWORK EVENT ARGENTINA" 
Brokerage Event - Buenos Aires (Argentina) 

27 June 2017 
Multisectoral company mission between SMEs from London and French Bourgogne-
Franche-Comté region 
Company Mission - London (United Kingdom) 

27 June 2017 
Industria Perú B2B Matchmaking 2017  
Company Mission - Lima (Peru) 

28 June 2017 
Business Connection Forum Brussels - Brokerage event for companies active in the 
value chain of the digital technologies 

http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/9df6814a-158d-402d-b983-42a3d98b8ce2
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/1f81e531-2951-4189-a0f3-fe6252264a0e
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/9670bca9-5b1b-425a-8a1f-dc03d8c0cb94
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/9670bca9-5b1b-425a-8a1f-dc03d8c0cb94
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/6197bc7a-39d3-4f2e-bda0-9db2e9bbfedf
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/900b4f8e-71bc-4ffd-a98d-bc694cae8bb0
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/900b4f8e-71bc-4ffd-a98d-bc694cae8bb0
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/a15d5005-77e4-48c7-9e54-5d29183f341c
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/a15d5005-77e4-48c7-9e54-5d29183f341c
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/6b80b375-901e-4926-b5e1-61922bf12b1f
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/6b80b375-901e-4926-b5e1-61922bf12b1f
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/01c98f16-9be7-4b07-862c-8b185d338a04
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/8de0bb31-1dcd-4cb1-bfba-090b6b042538
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/63575542-986b-4fa1-9eea-02248295d578
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/63575542-986b-4fa1-9eea-02248295d578
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/c3a02dfb-9491-4a35-ab3c-98a6b629d89f
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/ff254cf8-e085-4fd1-8920-a848087a3eea
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/d9fd1fce-6141-4cf6-8a38-0f330e3a8546
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/3af70928-6375-4e8f-b926-40df01977b31
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/3af70928-6375-4e8f-b926-40df01977b31
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/7679e990-47ec-4f4b-bbaf-793378973215
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/7679e990-47ec-4f4b-bbaf-793378973215
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/a5a8715f-f251-45d8-9752-bc32365a2eb2
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/a5a8715f-f251-45d8-9752-bc32365a2eb2
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/11e654e2-1587-4b67-b328-ce50861866ce
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/b9d6711b-678f-4607-ae39-d93af8f1f3a3
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/21776358-0470-4ebc-a9d2-f33d0bb736ca
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/3b1f4e35-b425-4b0f-a691-70a0d57fce72
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/3b1f4e35-b425-4b0f-a691-70a0d57fce72
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/e206978f-a129-41e4-9252-5c8482794d7c
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/eb31d37b-8ba2-4812-a69a-6323c4edebb8
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/eb31d37b-8ba2-4812-a69a-6323c4edebb8
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Brokerage Event - Brussels (Belgium) 

28 June 2017 
Company Mission of 60 Chinese companies to Poland for matchmaking 
Company Mission - Warsaw (Poland) 

28 June 2017 
Innovation in Medtech Brokerage event @MedFIT, 28th and 29th June, 2017 in 
Grenoble (France) 
Brokerage Event - Grenoble (France) 

29 June 2017 
Torino FashionMatch 2017 
Brokerage Event - Turin (Italy) 

29 June 2017 
Sport Technology Matchmaking at the Grand Départ Düsseldorf 
Brokerage Event - Düsseldorf (Germany) 

1 July 2017 
Multi-sectoral (agrofood, packaging, environment, tourism) delegation from 
Greece on trade visits to Taipei 
Company Mission - Taipei (Taiwan) 

 

3 July 2017 
Networking Session at the 7th International Digital Health Conference 2017 in 
London 
Brokerage Event - London (United Kingdom) 

 

4 July 2017 
Brokerage event : e-Health Connection 2017 
Brokerage Event - Castres (France)  

5 July 2017 
INTERPOL World from 5 – 7 July 2017, Singapore.  
Brokerage Event - Singapore (Singapore)  

5 July 2017 
Nanotexnology 2017 Matchmaking Event 
Brokerage Event - Thessaloniki (Greece)  

7 July 2017 
European Forum dedicated to regenerative medicine 
Brokerage Event - Paris (France)  

13 July 2017 
Centro Exporta Business Matchmaking 2017 
Company Mission - Huanuco (Peru)  

20 July 2017 
Brokerage event on innovative wood- and bio-based materials  
Brokerage Event - Rosenheim (Germany)  

27 July 2017 
InnoSport 2017 Brokerage Event 
Brokerage Event - Győr (Hungary)  

 

 

Oportunitati de  Afaceri si de Inovare 
   
Selecție de OFERTE, CERERI, CĂUTARE PARTENERI  în domeniul  afacerilor sau inovării/ 
tehnologiilor inovatoare / profilelor de cercetare din baza de date POD (Partnering Opportunities 
Database) a Enterprise Europe Nerwork. 
Societățile comerciale, institutele de cercetări, universitățile, organizațiile profesionale și de afaceri 
care activează în județele BACĂU, NEAMȚ și SUCEAVA interesate de aceste informații sau de 
promovarea propriilor oferte/cereri  de inovare sau de afaceri, pot obține informații suplimentare 
adresându-se Centrului Enterprise Europe Network ADR Nord-Est  (tel: 0233 218071, fax: 0233 
218072, email: een@adrnordest.ro).  
Pentru obținerea informațiilor suplimentare privind oportunitățile publicate în acest buletin, vă rugăm 
să precizați codul oportunității care vă interesează și să ne transmiteți câteva date despre compania 
dumneavoastră pentru a le comunica colegilor noștri din rețea. 
Organizațiile interesate să-și promoveze propriile oportunități de inovare sau afaceri pot obține 
formularele specializate de la Centrul Enterprise Europe Network ADR Nord-Est.   
Obținerea de informații și promovarea oportunităților în domeniul tehnologic sau de afaceri este un 
serviciu GRATUIT oferit de centrul nostru. 

 
 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/8eb82703-ea3b-48a3-881b-161c48a8daa8
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/e35c3d13-2841-4ea7-823e-e493c3bc247c
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/e35c3d13-2841-4ea7-823e-e493c3bc247c
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/1635e203-de40-49f2-92af-4f03b0b5210c
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/5a6956cf-fb10-4e0e-9fcc-40ddb1863812
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/e20654ac-ac96-457d-b802-174e16bacc4f
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/e20654ac-ac96-457d-b802-174e16bacc4f
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/2e1b126f-5b21-47ea-b9be-0aefe7dce21e
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/2e1b126f-5b21-47ea-b9be-0aefe7dce21e
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/7792f062-266a-4ef7-b1b5-c629810adb15
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/33a7acf7-4d1a-448d-8678-c6ccfe91cfa8
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/0ecca031-1cb5-4c5c-aa4d-c79d434bc9e9
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/07599a07-140a-44cc-8e23-3a469e199e3e
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/31ca0cac-a7e7-426d-a045-b2fc40afff3b
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/19c07001-0773-4ebb-ab15-a6116bb40c27
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/3ea0f5f5-63f4-44b6-9edc-35af9d88be28
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OPORTUNITĂȚI DE AFACERI 
 

 
Companie daneza caută un producător experimentat în prelucrarea metalului și producerea de 
unelte pentru gradină. Compania din Danemarca are experiență în domeniul vânzărilor de produse 
pentru casă și grădină de mai bine de 15 ani. Se caută un partener care are deja experiență în 
producerea uneltelor de grădină și, deși producătorii din Polonia sau Slovacia sunt preferați, sunt 
deschiși și partenerilor din alte țări din Europa Centrala și de Est, funcție de raportul preț-calitate. 
BRDK20170309001 
 
 
Companie poloneză din sectorul alimentar caută furnizori de fructe și legume, conservate, uscate și 
congelate. Compania este deschisă tuturor ofertelor de cooperare. Compania poloneză este 
interesată atât de producătorii mari, cât și de companiile mai mici, furnizori de fructe și legume 
conservate, înghețate sau uscate. Comenzile vor fi mai mari sau mai mici funcție de tipul de produs. 
BRPL20170220002 
 
 
Companie rusă, distribuitor de produse caută parteneri din următoarele sectoare: producători de 
produse din polietilenă, precum și materii prime pentru acestea, produse din cauciuc, sfoară.  
În scopul semnării unor contracte de distribuție, compania caută parteneri care să producă și să 
livreze marfa în containere, în Rusia, precum și care să se ocupe de toate formalitățile vamale. 
BRRU20170207001 
 
 
Distribuitor francez de ambalaje alimentare caută producători europeni de pahare de plastic pentru 
iaurt, pahare pentru creme și folie de acoperire din aluminiu. Pentru a face față expansiunii masive, 
compania dorește să își extindă și să dezvolte gama de furnizori, căutând producători din Europa, 
capabili să producă între 30 și 70 milioane pahare de plastic pe an și/sau folii de acoperire din 
aluminiu. Sunt interesați de un contract de colaborare pentru o perioadă îndelungată. 
BRFR20160302001 
 
 
Producător francez de mobilier de birou caută blaturi pentru mese, precum și blaturi de susținere, la 
furnizori din țările Europei de Est. Se caută mai mulți furnizori care să producă o gamă variată de 
mărimi și calități, care să se potrivească diferiților producători francezi. BRFR20160128002 
 
 
Companie britanică specializată în domeniul uneltelor de tăiere oferă reprezentare companiilor 
Europene, pe piața britanică. Compania dorește să acționeze ca reprezentant (agent comercial), în 
Marea Britanie, pentru producători europeni de instrumente sau furnizori de servicii care pot oferi 
produse și servicii complementare, de înaltă calitate. Sunt interesați de contracte de exclusivitate. 
BRUK20170227001  
     
 
Companie britanică caută producători de sticle din plastic și borcane din sticlă. Partenerii potențiali ar 
trebui să aibă experiență în producerea de sticle din plastic sau borcane din sticlă și să vină cu un 
spirit de echipă în colaborarea cu compania britanică, în scopul dezvoltării unui prototip și înregistrării 
produsului. BRUK20170213002 
 
Agenție olandeză de recrutare specializată pe angajați cu educație superioară caută colaborări cu 
alte agenții de recrutare. Partenerul potențial trebuie să aibă experiență în recrutarea personalului 
tehnic și de IT. BRNL20151021001 
  
Companie franceză caută un furnizor de carne de pui ambalată engross sau individual pentru un 
parteneriat strategic. Furnizorii de carne de pui trebuie să fie capabili să livreze carne refrigerată sau 
congelată (posibil preparată sau nu), în conformitate cu standardele de congelare rapida individuală. 
BRFR20151020001 
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OPORTUNITĂȚI DE INOVARE 

 
 
O firma din Spania din domeniul producerii de ambalaje caută tehnologii inovatoare pentru producere 
de carton ondulat si alte ambalaje din hârtie. Ei sunt interesați de un acord de licență, de un acord 
comercial cu asistență tehnică sau de un acord de cooperare tehnică cu un furnizor de tehnologie. 
TRES20170109001 
 
 
Un IMM coreean, o companie de administrare a echipamentelor, caută parteneri cu experiență în 
domeniul inspecției de securitate a solului. Compania caută parteneri capabili să furnizeze tehnologia 
necesara si care sa includa baza economică pentru proiectare, instalare și demonstrație. Se solicită 
acord de licență și / sau fabricație. Compania este, de asemenea, deschisă cooperării tehnice și de 
cercetare. TRKR20161129007 
 
 
Companie britanică care furnizează soluții tehnice personalizate și servicii de consultanță pentru 
generarea de energie durabilă și pentru eliminarea deșeurilor caută colaborarea pentru construirea 
unui sistem de energie solară off-grid cu un proces de plată independent, "pay as you go", proiectat 
pentru zonele neelectrificate din țările în curs de dezvoltare. Colaborarea se poate realiza pe baza 
unui acord de joint venture sau cooperare tehnologică cu alți consultanți tehnologici sau producători 
de sisteme solare pentru solutii personalizate sau dezvoltate de la zero. TRUK20170227001 
 
 
O companie italiană din Lombardia dezvoltă un sistem de propulsie cu combustie internă, alcătuit din 
2 motoare independente, integrate într-o singură bază, destinate a fi instalate pe un elicopter ușor 
(0,6-1 tone). Prototipul motorului inovator se află într-un stadiu avansat de construcție, dar compania 
necesită în continuare cercetare și cooperare tehnică pentru finalizarea analizei preliminare, 
proiectarea detaliilor și construirea unui elicopter ușor pentru a găzdui motorul. TRIT20170208001 
 
 
Un IMM scoțian (Marea Britanie) din sectorul deșeurilor transformate in energie caută parteneri 
tehnologici pentru a sprijini dezvoltarea unei tehnologii de digestie anaerobă la scară mică pentru 
tratarea deșeurilor alimentare. Compania este interesată de parteneriate comerciale, de cercetare și 
tehnice pentru a sprijini dezvoltarea prototipului într-un produs comercial. În mod specific, compania 
caută organizații industriale, academice sau de cercetare care produc senzori care pot fi utilizați în 
procesul de digestie anaerobă. TRUK20170126001 
 
 
O companie franceză este specializată în furnizarea, fabricarea și comercializarea produselor de 
întreținere a calității, a produselor biologice și a vopselelor industriale pentru un număr mare de 
profesioniști, cum ar fi cei din industrii, autorități locale, crescători, producători de stridii, sectorul 
construcțiilor. Pentru a inova în acest domeniu, IMM-ul caută un material de schimbare a fazei (PCM) 
sub formă de pulbere în microcapsule. Se caută un acord comercial cu asistență tehnică cu un 
partener specializat în microîncapsulare. TRFR20170316001 
 
 
Un IMM din nordul Suediei proiectează un concept de vehicul electric cu o soluție de afaceri pentru a 
depăși problema transportului (last mile problem) în țările în curs de dezvoltare. 
IMM-ul caută parteneri potențiali: companii, centre de testare, universități sau persoane fizice, cu 
experiență în dezvoltarea și testarea de tehnologie auto pentru a dezvolta un prototip de vehicul 
electric care să fie comercializat în 2018, pe baza unui acord de cooperare în materie de cercetare și 
cooperare tehnică. TRSE20170320001 
 
 
Companie italiană specializată în reciclarea materialelor plastice are posibilitatea de a folosi un stoc 
mare de materiale plastice care pot fi reutilizate pentru a produce elastomeri termoplastici (TPE). 
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Compania caută o tehnologie pentru producerea de TPE "curate" fără utilizarea aditivilor. 
Întreprinderile și organizațiile de cercetare cu o astfel de tehnologie sunt solicitate pentru acordarea 
de licențe sau acorduri de cooperare tehnică. TRIT20170427001 
 
 
 
Companie germana specializata în produse și cercetare pentru a realiza economii de cost prin 
folosirea de lianți hidraulici modificați în polimeri pentru îmbunătățirea solului și tehnici de stabilizare 
a solului pentru drumuri caută parteneri din companii de construcții și/sau instituții de cercetare și 
dezvoltare care să aplice și să dezvolte aceste produse în continuare. Tipurile de cooperare pot 
include asociații în participațiune, precum și acorduri de cercetare și/sau cooperare tehnică în funcție 
de parteneri. TRDE20161212001 
 
 
O companie italiană (start-up) a început industrializarea unei tehnologii inovatoare cu microunde 
destinată transformării deșeurilor de azbest într-un material inert. Prin proiectarea și construirea unui 
reactor mobil, cu încălzire la temperatură ridicată a azbestului, se obține un material de ieșire inert 
100% sigur și reutilizabil. Compania caută parteneri care lucrează în sectorul tratării deșeurilor de 
azbest, în vederea încheierii unui acord de joint venture. TOIT20170320001 
 
 
Un inventator polonez de produse de divertisment pentru copii oferă conceptele a două noi jucării 
educative. Primul îmbunătățește comunicarea între bebeluși / copii mici și părinții lor. Al doilea îi ajută 
pe copiii de vârstă școlară să învețe elementele de bază din algebră, oferindu-le o mai bună 
înțelegere a rezolvării ecuațiilor prin distracție și joc. Este oferită cooperarea sub formă de acord 
comercial cu asistență tehnică sau acord de licență. TOPL20170328001 
 
 
Un IMM spaniol, specializat în dezvoltarea de instrumente inovatoare pentru proiectarea structurii 
terminalelor de containere, bazate pe tehnici de luare a deciziilor multicriteriale, a creat recent o serie 
de instrumente bazate pe Procesul Ierarhic Analitic (AHP) care ia în considerare cele mai relevante 
puncte: securitatea, îngrijirea mediului și eficiența costurilor. Ei caută parteneri pentru acorduri de 
cercetare și dezvoltare sau acorduri comerciale cu asistență tehnică pentru adaptarea tehnologiilor la 
situații și cerințe specifice. TOES20170217001 
 
 
Un spin-off academic italian a dezvoltat un ciclu integrat care utilizează resursele de apă de mare 
pentru desalinizare, producerea de sare, tratarea fluxurilor de deșeuri cu recuperarea de material 
valoros (magneziu) și generarea de energie electrică din gradienți de salinitate. Acesta a dezvoltat și 
brevetat un reactor cu membrană care poate extrage eficient hidroxid de magneziu cu puritate 
ridicată din fluxurile de deșeuri industriale. Partenerii industriali sunt solicitați pentru un acord de 
cooperare tehnică sau pentru un joint-venture. TOIT20161214001 
 
Comisia Europeana si persoanele care actioneaza in numele Comisiei Europene nu sunt responsabile pentru 
modul in care poate fi utilizata informatia continuta in acest e-buletin. Punctele de vedere din aceasta publicatie 
apartin autorilor si nu reflecta in 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 
Fax. 0233 218 072 
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