


Poziția geografică a CAEx situată în centrul moldovei este una dintre cele mai favorabile 

deoarece se află în vecinătatea a două drumuri importante (E 85 şi DN 11), în 

aproprierea Aeroportului Internaţional (4 km) şi a Gării (1 km) din Bacău, aceasta fiind 

un factor important în desfășurarea evenimentelor regionale cu conexiuni de transport 

facile pentru participanții din Ardeal, Moldova și Sudul țării. 

   

 CAEx prezintă facilități unice în Moldova și puține în țară în ceea ce privește 

capacitatea de parcare, dotarea tehnică a sălilor de conferință și gradul ridicat de 

funcționalitate atât a spațiilor de conferință, cât și a celor expoziționale. 

 

 CAEx este locul ideal pentru consultanță, info-point, dezvoltare afaceri, 

conexiuni cu relații naționale și internaționale pe diferite categorii profesionale și locații 

de conferințe cu tematici actuale și transfer de know – how.  

Ca și organizator de evenimente, S.C. Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău S.A., prin 

serviciile proprii, dar și prin cele oferite împreună cu partenerii săi, organizează evenimente 

pentru orice tip de client, inclusiv programe pentru petrecerea timpului liber. 

 



  SCOPUL CAEx 

Dezvoltarea şi dinamizarea mediului de afaceri băcăuan şi regional prin construirea şi 

dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri complexe şi moderne cu funcţiuni multiple. 

CAEx a fost construit în urma cererii de finanţare depuse de Primăria Municipiului 

Bacău pentru Proiectul „Centrul de Afaceri şi Expoziţie Bacău” în cadrul Programului 

PHARE CES 2004-2006  - Proiecte mari de infrastructură regională. 

 

  SERVICII OFERITE: 

Centrul de Afaceri și Expoziții “ Mircea Cancicov ” Bacău, cel mai modern centru 

de afaceri și expoziții din Moldova, pune la dispoziție o gamă largă de săli de 

conferințe și spații expoziționale ce satisfac și cele mai exigente cerințe. 

 

Întreg  Centrul de Afaceri și Expoziții “ Mircea Cancicov ” Bacău oferă condiții 

unice în Moldova pentru conferințe, întâlniri de afaceri, simpozioane, cursuri, 

expoziții și multe alte tipuri de evenimente. 

 



        

 OBIECTIVELE SPECIFICE ALE CAEx SUNT: 
 

 Condiţii performante, la standarde europene, pentru organizarea 
târgurilor şi expoziţiilor regionale, naţionale şi internaţionale;  

 
 Structură de sprijin pentru strategia administraţiei locale privind 

dezvoltarea Municipiului Bacău pe axa Est-Vest, dar şi pentru 
dezvoltarea business – ului local în general şi a IMM aflate în faza de 
start - up;  

 
 O infrastructură de afaceri de care pot beneficia investitorii interesaţi pe 

viitor de Zona Metropolitană Bacău şi judeţ;  
 
 CAEx poate deservi judeţele din întreaga Regiunea Nord-Est: prezintă 

oportunităţi pentru întâlniri de afaceri, pentru activităţi de consultanţă, 
formare şi instruire profesională, pentru seminarii şi conferinţe la nivel 
regional;  

 
 Funcţiile şi obiectivele CAEx sunt în acord cu Planul Naţional de 

Dezvoltare 2007-2013, cu axele prioritare ale unor Programe 
Operaţionale Sectoriale, cum ar fi: Creşterea Competitivităţii Economice, 
Progamul Operaţional Regional, Dezvoltarea Resurselor Umane şi 
Mediu.   

 
 



GRUPURILE ŢINTĂ MAJORE ŞI SPECIFICE: 

  Mediul de afaceri din judeţul Bacău şi Regiunea Nord-Est; 

  Mediul de afaceri din România şi Uniunea Europeană, incluzând companii 

naţionale, internaţionale şi multinaţionale; 

 Administraţiile locale şi instituţiile publice din judeţul Bacău şi Regiunea 

Nord- Est; 

 Companii aflate în faza de start-up, microîntreprinderile, întreprinderile 

mici şi mijlocii (IMM) - la nivel local şi regional, mari întreprinderi, 

companii la nivel local, regional, naţional şi internaţional; 

 Alte organizaţii: organizaţii profesionale, organizaţii non-guvernamentale; 

 UNIVERSITĂŢI - universităţile locale: Universitatea „Vasile Alecsandri”, 

Universitatea „George Bacovia”, etc. ; 

 Comunitatea locală: persoane fizice, stakeholderi, cercetători, lideri politici. 

 

 

 

 

 



 

RELEVANŢA GRUPURILOR ŢINTĂ: 

 Facilităţi moderne şi complexe de afaceri, ce vor permite dezvoltarea 

IMM / micro-întreprinderilor din judeţul Bacău şi Regiunea Nord-Est; 

 Există locaţii pentru antreprenorii care doresc să înceapă o afacere nouă, 

dar nu îşi pot permite un sediu;  

 Se instituie în sine ca un instrument integrat de asistenţă pentru IMM / 

microîntreprinderi în procesul de dezvoltare, prin oferirea, la cerere, a 

unui pachet de servicii pentru dezvoltarea afacerilor; 

 Spaţii corespunzătoare pentru organizarea pieţelor, expoziţiilor, 

conferinţelor naţionale şi internaţionale, instruirilor profesionale etc; 

 Este un instrument în procesul de schimbare a mentalităţii, de la cel de asistat la 

cel de "pot face". 

 

 

 

 

 

 



INCUBATORUL DE AFACERI 

 
  surse de finanţare pentru dezvoltarea afacerii; 

  spaţii pentru 24 de companii incubate; 

  servicii şi echipamente specifice gratuite; 

  susţinerea costului utilităţilor prin Program; 

  acces gratuit la informaţii şi consultanţă;            

  servicii de catering; 

  acces gratuit la săli de conferinţe şi pentru workshop-uri. 
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CENTRUL DE AFACERI ȘI MARKETING 
 

 sală de conferințe multimedia (360 de locuri), tip amfiteatru; 
 săli de conferințe și workshopuri multimedia de 20,30, 40 si 60 de locuri; 
 sală multimedia de conferințe și întâlniri de afaceri (110 locuri) cu masa 

ovală; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 săli pentru întâlniri cu clienţii și relaţii cu publicul; 
 spații pentru expoziții și prezentări de produse și servicii; 
 punct de informare și consultanță; 
 spații interioare pentru promovare și publicitate companii; 
 spaţii exterioare pentru promovare şi publicitate companii; 
 cele mai mici tarife pentru închirierea spaţiilor.                                           
 
 
 



SALĂ DE CONFERINȚE MULTIMEDIA 

tip amfiteatru - 360 de locuri 
 
 
 

SALĂ MULTIMEDIA DE CONFERINȚE ȘI  

ÎNTÂLNIRI DE AFACERI 

 cu masă ovală – 110 locuri 

 
 
 
 

SĂLI DE CONFERINȚE ȘI WORKSHOP-URI  

Multimedia - 20,30,40,60 de locuri 

 
 
 
 
 
 
 



PAVILIOANE EXPOZIȚIONALE  

 
  două pavilioane expoziţionale ce pot funcţiona independent sau 

    simultan, având asigurată conexiunea între ele; 

  două pavilioane pentru expoziţii ce oferă împreună peste 5.000 mp     

    de spaţii expunere, situate pe 2 nivele; 

  modularitate pentru evenimente mai mici, organizate simultan; 

  spaţii interioare / exterioare pentru promovare şi publicitate; 

  cafe Bar cu oficiu; 

  spaţii pentru depozitarea exponatelor; 

  210 locuri de parcare pentru vizitatori;  

  100 locuri de parcare pentru expozanţi. 
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