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Programul Operațional Regional 2014 - 2020

23 iunie 2015 - adoptat de Comisia Europeană

Obiectiv general POR 2014 – 2020:

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.

Versiunea integrala poate fi consultata pe www.inforegio.ro si

www.inforegionordest.ro

http://www.inforegio.ro/
http://www.inforegionordest.ro/
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Noutati POR 2014 – 2020 fata de POR 2007 - 2013

Alocarea pentru 2014 – 2020 este aproape dubla fata de POR 2007 – 2013

II. POR 2014 - 2020 este structurat pe 12 Axe Prioritare și 18 Prioritati de

Investitii



Axa 1

Axa 2

Axa3
Axa 4

Axa 5

Axa 6

Axa 7

Axa 8

Axa 10

Axa 11
Axa 12

Transfer tehnologic = 175,53 mil.Euro

Competitivitate IMM = 744,68 mil.Euro

Eficienţă energetică = 2003,38 mil.Euro

Dezvoltare Urbană =1178,83 mil.Euro

Infrastructura de educaţie = 296,7 mil.Euro

Cadastru = 265,96 mil.Euro

Asistenţă tehnică = 110,64 mil.Euro

Patrimoniu cultural=394,49mil.Euro

Infrastructura rutieră = 907,45 mil.Euro

Infrastructura de

sănătate şi socială = 425,53 mil.Euro

Comunităţi defavorizate = 95,75 mil.Euro

Turism = 101,06 mil.Euro

Axa 1

Axa 2

Axa 3

Axa 4

Axa 5
Axa 6
Axa 7

Axa 9
Axa 10
Axa 11

Alocari financiare indicative FEDR 

Total 6.700 mil. Euro
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Noutati POR 2014 – 2020 fata de POR 2007 - 2013

Noi tipuri de investitii finanțate prin POR 2014 – 2020

 Susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic - una

dintre noutățile absolute ale programului, ca tip de investiții

care stimulează inovarea, pentru a introduce în circuitul

economic rezultatele cercetării, transformate în produse,

procese și servicii noi sau îmbunătățite.

 Investitiile pentru dezvoltarea urbana beneficiaza de un buget

mai mare - 4,8 miliarde Euro - comparativ cu 1,41 mld Euro in

perioada 2007 – 2013

 Creșterea mobilității urbane - investițiile se vor adresa inclusiv

transportului public electric și nemotorizat, precum şi

construirii unei infrastructuri necesare funcţionării acestuia (ex.

staţii de alimentare electrice) si se vor derula pe baza planurilor

de mobilitate urbană durabilă, obligatorii pentru fiecare oraș.
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Noutati POR 2014 – 2020 fata de POR 2007 - 2013

 Eficienta energetica - vor fi finanțate proiecte complexe ce

presupun folosirea unor tehnologii noi, care să crească eficienţa

energetică, inclusiv prin noi tipuri de circuite electrice, instalaţii de

încălzire, ventilaţie, etc. Proiectele de eficiență energetică vizeaza

clădirile rezidenţiale, clădirile publice, precum și iluminatul public.

 Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii

(DLRC) - comunitățile marginalizate vor putea implementa proiecte

de incluziune socială şi combatere a sărăciei pe baza unor strategii

de dezvoltare locală.

 Investiţiile Teritoriale Integrate (ITI) - intervenţii concentrate şi

corelate pe mai multe domenii dintr-un areal format din 38 de unități

administrativ teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta

Dunării, din județul Tulcea și din nordul Județului Constanța.
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Noutati POR 2014 – 2020 fata de POR 2007 - 2013

 Investitiile in infrastructura de sanatate includ construirea şi
dotarea a 3 spitale regionale (Iasi, Craiova, Cluj) precum și
reabilitarea și modernizarea unităților de primiri urgență din
spitalele județene.

 Pentru infrastructura socială vor fi vizate investitii pentru
dezvoltarea centrelor comunitare integrate socio-medicale
care vor oferi atât servicii sociale, cât și medicale.

 Finantarea investitiilor in infrastructura educationala
include si infrastructura de educatie pentru prescolari:
crese si gradinite.

 Cadastru – înregistrarea proprietăţilor din mediul rural în
Sistemul Integrat de cadastru şi Carte Funciară (793 de
comune vor fi selectate de o comisie interministeriala).
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Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Stadiul actual

• AM POR elaboreaza ghidurile solicitantului: conditii generale și conditii

specifice fiecărei axe prioritare; prevederile ghidului general se aplica tuturor

potentialilor solicitanti de finantare, indiferent de prioritatea de investitii, la

care se adauga prevederile ghidurilor specifice apelurilor de proiecte.

• Lansarea apelurilor de proiecte se va realiza dupa aprobarea criteriilor de

evaluare in Comitetul de Monitorizare (termen estimat: octombrie 2015).

• ADR Nord-Est va face cunoscute toate informațiile necesare privind ghidurile

solicitantului pentru fiecare apel de finanțare prin: www.inforegionordest.ro,

www.adrnordest.ro, mass-media, va organiza și sustine seminarii de informare, oferi

asistenta prin expertii help-desk.

http://www.inforegionordest.ro/
http://www.adrnordest.ro/
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Axa Prioritara 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritatea 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea 

exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi 

întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri 
Apel de proiecte 2.1.A/2015 Microintreprinderi (ghid in consultare!)

Obiectiv specific

Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domenii competitive identificate

în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională.
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Criterii de eligibilitate

• Solicitanții eligibili sunt societățile comerciale sau cooperative care se

încadrează în categoria microîntreprinderilor (definite ca întreprinderi care

au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin

active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei, în conformitate

cu Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu

modificările şi completările ulterioare).

Atentie! Se recomandă aplicarea corectă a prevederilor Legii 346/2004, în

special în ceea ce priveşte identificarea întreprinderilor partenere și/sau

legate cu întreprinderea solicitantă.
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• Investitiile finantate vor fi numai în domeniile de activitate eligibile (clase

CAEN) enumerate în Anexa 2 la Ghidul specific.

Atentie! La momentul depunerii cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă

deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la

sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului,

indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a

întreprinderii. Domeniul de activitate (codul CAEN) în care doreşte să realizeze

investiţia/proiectul trebuie declarat și autorizat distinct la locul de implementare a

proiectului, cu exceptia cazulului în care proiectul prevede înființarea unui punct

de lucru
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• Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin

unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0) în anul

fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

• Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul

fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și își menține acest număr

mediu de salariați pe tot parcursul perioadei de evaluare, selecție,

contractare, implementare și monitorizare (3 ani după efectuarea plății finale

în cadrul proiectului)

sau

• Solicitantul are cel puțin un angajat cu normă întreagă, pe perioadă

nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare, pe care îl menține pe

tot parcursul perioadei de evaluare, selecție, contractare, implementare și

monitorizare (3 ani după efectuarea plății finale în cadrul proiectului)
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• Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de

excludere prezentate în Ghidul general

• Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban, în

regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare

 Solicitantul deține asupra imobilului, la momentul depunerii cererii de finanțare,

unul din drepturile mentionate in ghidul general

 Imobilul (teren și/sau clădiri) este liber de orice sarcini sau interdicţii ce

afectează implementarea proiectului si nu face obiectul unor litigii având ca obiect

dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de

soluţionare la instanţele judecătoreşti sau a unor revendicări potrivit unor legi

speciale în materie sau dreptului comun
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• Activităţile propuse în proiect (investiţia) trebuie să vizeze domeniul de activitate

eligibil al solicitantului, ce face obiectul proiectului

• Proiectul include categorii de investiții eligibile

• Proiectul nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data

depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi (construcţie/

extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi

segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de

finanţare

• Valoarea eligibilă a proiectului este cuprinsă între limitele aplicabile

• Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește data limită

prevăzută în schema de minimis

• Proiectul respecta principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen

și nediscriminarea
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Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ:

• Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare

servicii

• Dotarea cu active corporale, necorporale

Contributia programului la finantarea unei investitii este de maximum 100% din

valoarea eligibila a investitiei. Ajutorul nerambursabil se acorda in regim de ajutor

de minimis.

Valoare eligibilă a proiectului trebuie să fie cuprinsă între 25.000 și 200.000 Euro.

Rata de schimb RON/EUR utilizată în cadrul acestui apel de proiecte este 4,43

RON/Euro.
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Sunt eligibile următoarele tipuri de investiții:

a. Investiții în active corporale

• lucrări de construire/extindere/modernizare a spaţiilor de producţie/prestare de servicii

inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI);

• achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente

informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe (incluse in Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini,

utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare” sau Grupa 3

„Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din HG

nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a

mijloacelor fixe, și care se încadrează în limita valorică stabilită prin reglementările legale în vigoare la data

lansării apelului de proiecte.

• achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de

energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie, în limita a 15% din

valoarea eligibilă a proiectului

b. Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice etc.

c. Investiții în realizarea de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor/serviciilor

inclusiv instrumente de comercializare on-line.
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Sunt neeligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:

a. achiziționarea de terenuri si/sau construcții,

b. costurile operationale, de functionare, de testare și intretinere

c. costuri administrative

d. costuri de personal

e. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi credite

f. contributia in natura

g. amortizarea

h. cheltuielile cu leasingul

i. cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele

clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004,

j. activități de audit financiar extern
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Completarea cererii de finantare

Formularul standard al cererii de finanțare (Anexa 10.6 din Ghidul general) trebuie să fie

însoțit de următoarele anexe:

1. Documentele statutare ale solicitantului, după caz: act constitutiv, contract de

societate, statut, în copie conformă cu originalul

2. Certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde

îşi are sediul solicitantul, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii

cererii de finanțare, în original

3. Certificatul de înregistrare a solicitantului este ataşat, în copie conform cu originalul

4. Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA (dacă este cazul), în copie conformă cu

originalul

5. Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului, în copie conformă cu

originalul

6. Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea anumitor secțiuni din

cererea de finanțare (dacă este cazul), în original
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7. Declarația de eligibilitate, în original. Dacă este cazul se vor anexa și decizii privind

recuperarea ajutoarelor de stat şi dovezi ale efectuării plăţii.

8. Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru

întreprinderi partenere sau legate, în original

9. Declarația de angajament, în original

10. Situaţiile financiare anuale ale solicitantului, aferente exercițiului fiscal anterior

depunerii cererii de finanțare, în copie conformă cu originalul (Bilanţul prescurtat - Formular

10, Contul de profit şi pierdere -Formular 20, Datele informative - Formular 30, Situația

activelor imobilizate - Formular 40, Notele explicative la situațiile financiare

11. Documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilului (teren și/sau clădiri),

după caz, în copie conformă cu originalul: proprietate privată, concesiune, superficie,

uzufruct, folosinţă cu titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat) sau contract de

închiriere/locațiune



20

12. (Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții) Certificatul de urbanism,

în copie conformă cu originalul

13. (Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții) Decizia etapei de

încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisă

de la autoritatea pentru protecția mediului (dacă este cazul) în conformitate cu HG nr.

445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,

în copie conformă cu originalul

14. (Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții) Devizul general pentru

proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare (dacă este cazul), în copie

conformă cu originalul – a se vedea structura devizului general din cadrul HG 28/2008

privind aprobarea conţinutului-cadru a documentaţiei tehnico-economice aferente

investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general

pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

15. Planul de afaceri, în copie conformă cu originalul

16. Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii, cu încadrarea acestora pe

secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile, în original. Datele vor fi corelate cu bugetul

proiectului.
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Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor
• Cererile de finanțare depuse în primele două luni ale apelului vor parcurge etapele de

verificare preliminară și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele

care au obținut cel puțin 85 de puncte (pragul de calitate) și care se încadrează în

alocarea financiară disponibilă pentru acest apel. Dacă alocarea financiară disponibilă nu

este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 50 și 84 de puncte, vor fi menținute în

competiția cu proiectele din lunile următoare.

• Cererile de finanțare depuse în următoarea lună (i.e. luna 3 de depunere), vor parcurge

etapele de verificare preliminară și evaluare tehnică și financiară. Proiectele care au obținut

cel puțin 80 de puncte (noul prag de calitate), atât din prima tranșă (din cele menținute în

competiție), cât și din tranșa curentă, vor fi contractate dacă se încadrează în alocarea

financiară rămasă disponibilă. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul

proiectelor care au obținut între 50 și 79 de puncte (provenind din ambele tranșe), vor fi

menținute în competiția cu proiectele din lunile următoare.
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Proiectele care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt respinse.

Etapele de mai sus vor fi parcurse până la consumarea întregii alocări financiare disponibile

pentru apelul respectiv, pragul de calitate urmând a fi scăzut în mod succesiv (75, 70, 65

șamd).

Criterii de evaluare tehnică și financiară:

1. Contribuţia proiectului la realizarea obiectivului priorității de investiție

2.Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului. Capacitatea financiară și operațională

a solicitantului

3. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și

nediscriminarea (Nu vor fi punctate măsurile de conformare cu obligațiile legale ale

solicitantului în aceste domenii)

4. Complementaritatea cu alte investiții realizate din alte axe prioritare ale POR, precum și

alte surse de finanțare

5. Concentrarea strategică a investițiilor

Informatii suplimentare: http://www.inforegionordest.ro/pagini/por-2014-2020

http://www.inforegionordest.ro/pagini/por-2014-2020
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Di
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Alocare financiara ‐ 1,33 mld. Euro cu 2 axe prioritare:

• Axa Prioritara 1 ‐ Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul

competitivităţii economice si dezvoltarii afacerilor – 798 mil. Euro (60%)

• Axa Prioritară 2 ‐ Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o

economie digitala competitiva - 532 mil. Euro (40%)
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PI 2.2 Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului 

electronic și a cererii de TIC, Acţiunea 2.2.1 – Sprijinirea creşterii 

valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu 

prin dezvoltarea de clustere tru noua etapă de 

programare
Axa prioritară 2 se implementează de către Organismul Intermediar pentru

Promovarea Societăţii Informaţionale, aflat in subordinea Ministerului Comunicatiilor

si Societatii Informationale, în baza Acordului de Delegare dintre Autoritatea de

Management POC şi Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii

Informaţionale.

Acţiunea 2.2.1 are o alocare financiară de 59,7 milioane euro fonduri publice, din

care 50 milioane euro din FEDR.
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Categorii de solicitanti eligibili

• Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi

desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC

sau

• Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi

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

sau

• Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, intreprinderi mijlocii

care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe

domeniul TIC.
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Criterii de eligibilitate a solicitanţilor

a. 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).

b. Se încadrează fie în categoria microîntreprinderilor, intreprinderilor mici sau

intreprinderilor mijlocii la data depunerii Cererii de finanţare şi la data semnării

Contractului de finanţare

c. Nu înregistrează obligaţii bugetare nete la data depunerii Cererii de finanţare şi la

data semnării Contractului de finanţare.

d. Este direct responsabil de pregătirea şi managementul proiectului şi nu acţionează ca

intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat.

e. 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.



27

f. Nu intră în categoria întreprindere în dificultate si nu se află în procedură de insolvenţă,

faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţii

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

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

condiţiile de eligibilitate care se referă la solicitant.

i. 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:

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
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Criterii de eligibilitate a proiectului

a) 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.

b) Cuprinde cel puţin una din următoarele activităţi:

• investiţii în active corporale şi necorporale necesare dezvoltării

produsului/serviciului/aplicaţiei TIC

• cercetare industrială sau dezvoltare experimentală

• inovare destinate IMM-urilor

• inovare de proces şi organizaţională
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c) Ajutorul de minimis solicitat este legat de realizarea activităţilor prevăzute la

lit. b);

d) Se implementează pe teritoriul României;

e) Scopul şi obiectivul proiectului sunt în conformitate cu obiectivele specifice

acţiunii din POC;

f) Proiectul va asigura integrarea produsului rezultat / dezvoltat şi va prezenta

modul în care beneficiarul integrează produsul în sectorul de activitate căruia se

adresează.

g) Proiectul va asigura standardele de securitate şi confidenţialitate a

informaţiilor, de prelucrare a datelor cu caracter personal

h) Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind egalitatea

de şanse, dezvoltarea durabilă, regulamentele privind achiziţiile, informarea şi

publicitatea.
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Activitati eligibile
• achiziţionarea de active corporale: hardware IT şi alte dispozitive aferente, amenajare 

data center pentru instalare echipamente TIC, etc.

• achiziţionarea de active necorporale: aplicaţii software, licenţe, configurare şi 

implementare baze de date, soluţii semnătură electronică, etc.

• cercetare industrială sau dezvoltare experimentală: cheltuieli cu personalul, cheltuieli 

cu instrumentele/echipamentele/aferente cercetării contractuale, etc.

• inovare destinate IMM-urilor: obţinere/validare/protejare brevete, cheltuieli pentru 

detaşarea de personal cu înaltă calificar,e etc.

• inovare de proces şi organizaţională: cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu cercetarea 

contractuală, cheltuieli cu echipamente/instrumente/materiale consumabile, etc.

Inregistrarea 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. 

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

http://fonduri.mcsi.ro/?q=node/162
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Centrul Enterprise Europe Network

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

Str. Lt. Draghescu nr.9, Piatra Neamt

Tel: 0233 218.071 / 0233 218.072

Tel/fax: 0233 620.408

E-mail: een@adrnordest.ro

www.adrnordest.ro/een

mailto:een@adrnordest.ro
http://www.adrnordest.ro/een

