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Suport non-stop pentru afacerea ta!
Reteaua Enterprise Europe Network este o inițiativă a Comisiei Europene, lansată în anul
2008, prin care entitatile cu rol de punct local de contact ofera sprijin, in mod gratuit, IMMurilor interesate pentru a beneficia de avantajele pieței unice europene, in dezvoltarea propriei
afaceri, prin inovare și internaționalizare.
Aria de acoperire include peste 60 de țări (27 state membre ale Uniunii Europene, țări
candidate, țări membre ale Spațiului Economic European, inclusiv Brazilia, Rusia, India, China
si Africa de Sud), iar serviciile sunt oferite prin intermediul a peste 3000 experti din peste 600
centre gazdă.
Începând cu anul 2015, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este punct local de
contact in cadrul Rețelei Enterprise Europe.
In aceasta calitate, ADR Nord-Est furnizeaza urmatoarele servicii:
 identificare de parteneri de afaceri, prin acces la baza de date centralizata a Retelei
care include cereri si oferte de cooperare comerciala sau tehnologica (detalii aici);


participare la evenimente de brokeraj (parteneriate B2B) pentru dezvoltarea de relatii
internationale intre IMM-uri, cooperare comerciala sau tehnologica



furnizare support pentru identificare parteneri interesati de participare in proiecte cu
finantare din diverse programe europene, inclusiv programe de cercetare si inovare;



informatii privind oportunitati de piata, legislatie si politici europene, relevante pentru o
companie sau un sector economic;



implicare in procesul de policy-making la nivel european, prin participarea la consultari
publice sau alte initiative in domeniul competitivitatii si inovarii.

În aceasta editie, puteti gasi informatii de interes pentru activitatea Dumneavoastra, in noul
context generat de pandemia COVID-19.
De asemenea, vă invităm să consultați câteva oportunități de colaborare care au fost selectate
din baza de date centralizată a Rețelei, care include peste 10.000 de propuneri de colaborare.
Daca esti interesat, contacteaza-ne.

Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea care
poate fi atribuită informațiilor conținute în acest document. Punctele de vedere din această publicație sunt cele ale autorului și nu
reflectă politicile Comisiei Europene.
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#Fii informat!
NOU!!! Sectiune Business & COVID-19
Aceasta noua sectiune de pe pagina web a ADR Nord-Est contine informatii utile IMM-urilor
despre masurile de sprijin oferite de Guvernul Romaniei si de institutiile internationale (CE,
BIE, BCE, etc.) pentru combaterea efectelor pandemiei COVID-19 si micsorarea efectelor
negative asupra lor si implicit, asupra economiei nationale.
Astfel veti putea gasi in acelasi punct, informatii despre ordonante, instructiuni, programe de
finantare, date referitoare la scutiri de taxe si impozite, somaj, protectia angajatilor, capitaluri
curente si multe altele.
Pentru detalii suplimentare va invitam sa folositi adresa de email een@adrnordest.ro sau tel
0745 021438, persoana de contact Liliana Baicu - Coordonator local, Centrul Enterprise
Europe Network gazduit de ADR Nord-Est.
Detalii aici.

Va fi relansat apelul POR 2.2 dedicat IMM-urilor din toată țara! Condițiile
finanțării în consultare publică!
AM POR a lansat, in data de 14 mai 2020, spre consultare publică, ghidul solicitantului aferent
Priorității de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de
producție și dezvoltarea serviciilor.
Apelul va fi adresat tuturor regiunilor de dezvoltare: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud
Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru, mai puțin București-Ilfov.
Alocarea prezentului apel de proiecte este de 150 milioane euro (contribuția FEDR și Buget de
stat), din care Regiunea Nord-Est va avea 26,265 milioane Euro. In functie de interesul
manifestat de beneficiari si de numarul proiectelor depuse exista posibilitatea identificarii de
alocari suplimentare de pana la 550 milioane euro.
Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile care se încadrează în
categoria întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din
mediul rural.
Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 2 milioane euro și maximum 6
milioane euro.
Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea care
poate fi atribuită informațiilor conținute în acest document. Punctele de vedere din această publicație sunt cele ale autorului și nu
reflectă politicile Comisiei Europene.
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Categorii de cheltuieli eligibile:






Cheltuieli pentru amenajarea terenului
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
Cheltuieli pentru investiţia de bază
Alte cheltuieli (Organizare de şantier, Cheltuieli diverse şi neprevăzute)

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin ajutor de stat regional includ:



Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
Dotarea cu active corporale, necorporale.

Consultarea publică se va derula pana la data de 29 mai 2020.
Varianta de lucru a ghidului poate fi descarcata de la adresa aceasta.

Programele de microindustrializare, comerț și servicii și Start-Up Nation,
vor fi lansate „probabil din a doua parte a lunii iunie”
În cadrul celei mai noi ediții a evenimentului vorbIMM despre, organizat de Consiliul Național
al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, s-a discutat despre voucherele și microgranturile pentru IMM-uri, dar și despre lansarea programelor aferente Ministerului Economiei,
Energiei și Mediului de Afaceri.
Ministrul Virgil Popescu a reamintit că România a negociat cu Comisia Europeană un buget de
800 milioane euro, la care se adaugă partea de cofinanțare de încă 200 milioane euro, practic
fiind vorba de o anvelopă de un miliard de euro care va fi alocată întreprinderilor mici și mijlocii.
Potrivit ministrului, în interiorul acestei anvelope, s-a discutat cu Comisia despre trei moduri de
repartizare a acestor sume:
1. Vouchere de consum pentru încurajarea consumului intern
Voucherele vor merge către persoanele care au avut de suferit în această pandemie, conform
ministrului.
2. Granturile de capital de lucru – sprijinirea IMM-urilor pentru a-și relua activitatea
„Banii aceștia se pot cheltui pentru refacerea stocurilor, pentru capital de lucru, pentru plata
inclusiv a echipamentelor de protecție necesare continuării activității în următoarea stare de
alertă.”
3. Granturile pentru investiții, adresate IMM-urilor care doresc să își extindă activitatea
și să poată face producție.
Relansare programe Microindustrializare, Comerț, Start-up Nation
Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea care
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Ministrul Popescu a reamintit că în cadrul MEEMA există programele de microindustrializare,
comerț și servicii, dar și Start-Up Nation, care încă nu au fost lansate, dar pe care plănuiesc
să le deruleze „probabil din a doua parte a lunii iunie”.
Referitor la Start-Up Nation, ministrul Popescu a declarat: „Un program pe care vrem să îl
rebranduim, să îl refacem și să fie orientat către antreprenoriat, către eficiența antreprenorială,
tehnologie, digitalizare.”
Referitor la programul de export și de internaționalizare a IMM-urilor, ministrul Popescu a
declarat că acesta va continua, însă trebuie să „fim raționali, fiindcă nu putem vorbi de program
de export, de participare a companiilor românești la târguri și expoziții în condițiile în care
suntem încă în epidemie. Trebuie să vedem dacă acele târguri care erau planificate se vor
ține, și dacă sunt în siguranță, și programul de export va fi reluat.”
De asemenea, ministrul a declarat că se realizează o analiză din ultimii ani a programului de
export pentru a vedea care este eficiența acestuia.
Potrivit ministrului Popescu, „turismul și Horeca sunt unele dintre cele mai lovite sectoare în
această pandemie. Eu nu cred că va putea fi reluat turismul atâta timp căt turistul nu se va
simți în siguranță să meargă în vacanță”. În acest context, ministrul a declarat că turismul va
avea o linie de finanțare specială, iar ce se poate face pentru început pe zona de Horeca
este deschiderea teraselor, când cei de la Ministerul Sănătății vor permite acest lucru.
Sursa: Fonduri-Structurale.ro

MMPS a publicat Ordinul privind măsurile pentru prevenirea contaminării
cu noul coronavirus SARS Cov-2 la locul de muncă, pe perioada stării de
alertă, și Ghidul pentru revenirea la muncă în condiții de siguranță pentru
angajați și pentru angajatori
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a publicat Ordinul privind măsurile pentru prevenirea
contaminării cu noul coronavirus SARS Cov-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la
locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă.
Ordinul comun este semnat de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru și de
ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.
Documentul stabilește măsurile pe care toți angajatorii din sectorul public și din privat trebuie
să le implementeze pe durata stării de alertă pentru prevenirea răspândirii coronavirusului
SARS Cov-2. În completarea ordinului comun care a fost publicat în Monitorul Oficial, a fost
elaborat și un Ghid pentru revenirea la muncă în condiții de siguranță pentru angajați și
angajatori.
Cele două documente pot fi consultate aici.
Sursa: Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
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Oferte de colaborare
IMM polonez specializat în construcția de mașini și echipamente caută producători sau
furnizori de elemente de automatizare industrială și echipamente pentru producția de
mașini în baza unui acord de furnizor
Compania din nord-estul Poloniei este activă în proiectare și construcții de mașini,
dispozitive și prototipuri, precum și alte elemente de automatizare industriale, în domeniul
investițiilor și construcțiilor moderne.
Misiunea companiei este de a oferi și de a promova soluții tehnologice de procesare a
materialelor eficiente și inovatoare din punct de vedere al costurilor. Accesibilitatea, inovația
și eficiența sunt valorile care ghidează această echipă ambițioasă.
Sistemul automat de parcare pentru biciclete pe mai multe
niveluri este una dintre invențiile de pionierat create de echipă.
Sistemul de parcare se bazează pe soluții creative, combinate
cu tehnologii moderne. Acest design modern a fost creat cu
scopul de a asigura protecția mediului, dezvoltarea spațiului
urban, securitatea, economia și funcționalitatea. Parcarea
pentru biciclete este fără întreținere, ceea ce înseamnă că
parcarea se face folosind tehnologia hardware fără intervenția
umană.
Compania caută producători și / sau furnizori:
- servo motoare cu controlere
- controlere PLC
- motoare trifazate
- invertor motor
- echipamente pneumatice precum valve/ supape, conectori, cabluri
- sisteme de siguranță industrială precum controlere, șuruburi, senzori, dispozitive de
semnalizare.
Compania poloneză caută furnizori străini din elemente pentru echipamente industrial, pe
baza de acord de furnizor. Furnizorii trebuie sa ofere materiale de înaltă calitate, la un preț
competitiv. Condițiile de livrare și volumul produselor livrate vor fi convenite după prima
conversație cu un potențial furnizor.
Info suplimentare: BRPL20200428001
Valabilitate expresie de interes: 14 Mai 2021
Producător finlandez de hârtie pentru spital caută noi producători sau furnizori de vată
de celuloză și hârtie creponată în conformitate cu un acord de fabricație sau acord de
furnizor
Compania finlandeză a fost fondată în 2017. Este situată în partea de est a Finlandei.
Compania are o poziție stabilă și bine stabilită pe piață. Este producatoare de hârtie cu scop
special, îndeplinind cu succes așteptările celor mai pretențioși clienți, cum ar fi, de exemplu,
spitale și opticieni.
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Compania este specializată în producerea următoarelor materiale:
• Hartie care acopera mesele de examinare
• Role de hartie pentru spital și chirurgie
• Produse din hârtie moale pentru spitale, sub forma de coli și rulouri
• Hârtie tăiata în X pentru optometristi și opticieni
• Hartie de uz casnic, hârtie igienică etc.
Compania caută producători sau furnizori de materii prime pentri hârtie și celuloza, care pot
garanta 100% celuloză și hârtie reciclată.
Compania caută furnizori și producători de toate dimensiunile, de preferință cu experiență
în cooperare internațională.
Tuturor partenerilor selectați li se va oferi un acord pentru fabricarea sau furnizarea de
materii prime. Condițiile vor fi negociate individual. Compania are ca scop stabilirea unei
cooperări pe termen lung, în cazul în care sunt îndeplinite standardele.
Info suplimentare: BRFI20200511001
Valabilitate expresie de interes: 13 Mai 2021
Companie lituaniană care are câteva magazine de îmbrăcăminte pentru femei oferă un
acord de servicii de distribuție pentru producătorii de articole vestimentare pentru femei
Compania lituaniană creează rochii pentru femei și fete, pe care le vinde în magazinele
proprii. Acum este interesata sa iși lărgească sortimentul, prin urmare, compania caută
producători din Europa de rochii pentru femei și fete, bluze, tricouri, fuste, colanți, genți, alte
accesorii pentru femei. Compania oferă un contract de servicii de distribuție.
Compania ar dori să adauge câteva produse noi la sortiment, de aceea, caută producători
de:
- Ciorapi. Compania este interesată de dresuri din nylon, bumbac, nylon, colorate, clasice
și cu model, cu finete între 10-250 denieri, pentru doamne și copii.
- Genți, curele, portofele, mănuși pentru femei (piele naturală, înlocuitor de piele).
- Rochii pentru femei și fete (stil posibil: romantic, clasic, elegant, profesional, casual).
- Bluze, tricouri, fuste pentru femei.
- Încălțăminte pentru femei (stilul de agrement mai ales).
- Accesorii (eșarfe elegante, eșarfe de plajă etc.)
Produsele ar trebui dedicate practic
clienților cu venituri medii până peste
medie (compania nu este interesată de
articole din categoria premium).
Compania are cunoștințe bune despre
piață locală și se oferă să lucreze în baza
unui acord de servicii de distribuție.
Partenerii potențiali ar trebui să fie
producători europeni ai produselor
menționate mai sus, dispuși să intre pe
piața lituaniană.

Info suplimentare: BRLT20200508001
Valabilitate expresie de interes: 11 Aprilie 2021
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Echipamente agricole bulgare sunt oferite pentru distribuție în România în baza unui
acord de servicii de distribuție.
O companie bulgară producătoare de utilaje agricole, cum ar fi uscătoare de cereale, linii
complete de peleți uscătoare pentru materiale în vrac, mașini de curățat cereale și mașini
de recoltat lavandă își caută parteneri în România.
Compania caută distribuitori din România pentru încheierea de contracte de servicii de
distribuție. Partenerii căutați ar trebui sa fie deja distribuitori de utilaje agricole.
Echipamentele companiei bulgare vor completa gama de mașini pe care le vând în prezent.

Info suplimentare: BOBG20200302001
Valabilitate cerere oferta:15 Mai 2021
O companie italiană producatoare de paste fără gluten caută distribuitori
O companie italiană, cu sediul în sudul Italiei și mai precis în Gragnano din 1872, și-a dedicat
activitatea principală cercetării și producției de paste fără gluten, atât pentru celiaci, cât și
pentru persoane cu intoleranțe sau alergii la gluten. Producția sa este dedicată și celor care
intenționează să introducă noi tipuri de cereale în dieta lor, pentru a diversifica astfel aportul
de paste simple și clasice. Compania caută distribuitori în alte țări.
Tipul și rolul partenerului vizat: Distribuitori cu o rețea larga de magazine de vânzători bio,
agenți și restaurant.
Info suplimentare: BOIT20200401001
Valabilitate oferta: 4 Aprilie 2021
Un producător ucrainean de sticle de apă potabilă caută parteneri pentru acorduri de
producție și agenții comerciale
IMM-ul ucrainean activ în domeniul reciclării materialelor plastice, înființat în 1998 și
specializat în fabricarea și distribuirea sticlelor de plastic, caută agenți comerciali în Europa.
Produsele durabile ale companiei sunt deja distribuite pe piața națională. Produsele sunt
fabricate din PET (polietilen tereftalat) - material 100% reciclabil.
Compania este angajată cu succes în producția și vânzarea următoarelor produse:
- sticle de plastic care variază în volum de la 1 litru la 18,9 litri pentru apă și bere;
- pompe mecanice de apă;
- capace pentru sticle de 5, 7, 10 l;
- mânere pentru sticle de 5, 7, 10, 18,9 l.
Sticlele sunt distribuite în principal prin intermediul magazinului online al companiei, prin
intermediul unor piețe online selectate, precum și prin distribuitori selectați cu amănuntul și
cu ridicata.
MM-ul caută agenți comerciali în Europa în cadrul unui acord de agenție comercială.
Obiectivul noului partener va fi prezentarea produselor companiei. Agenților comerciali li se
cere să reprezinte și să promoveze sticlele de plastic în țările lor. Acordurile de fabricație au
în vedere producerea de sticle în funcție de dorințele clienților.
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Info suplimentare: BOUA20200401001
Valabilitate oferta: 3 Aprilie 2021

Companie poloneză din sectorul alimentar caută parteneri din întreaga lume în cadrul
unor acorduri de distribuție și agenții comerciale.
Compania din Malopolska (sudul Poloniei)
este prezentă pe piața alimentară de peste
26 de ani. În acest timp, a obținut o
experiență vastă care o ajută să crească
dinamic pe piețele poloneze și internaționale.
Deține o fabrică modern si depozite cu o
suprafață de peste
8. 000 mp.
Compania oferă o gamă variată de produse:
1) maioneză, pachetele disponibile sunt de 900g, 2,7 kg, 3kg, 5kg, 10kg, 29kg (de exemplu,
maioneză de salată, maioneză standard, maioneză gastronomică, maioneză de catering
etc.).
2) Sosuri, pachetele disponibile sunt 900g, 2,7kg, 5kg, 10kg (de ex. sos de usturoi, sos
american, sos pe bază de maioneză, sos de brânză, sos de brânză pentru coacere, sos
curry, sos de kebab de usturoi, sos sandwich, sos gyros, sos cremos și coleslaw.
3) Ketchup-uri, pachetele disponibile sunt de 1000g, 3kg, 5kg, 10kg, 30kg (de exemplu,
ketchups ușoare, ketchup gastronomic, ketchup pentru catering, sos pe bază de tomate,
sos pentru kebab pe bază de roșii.
4) Mustaruri, pachetele disponibile sunt de 1000g, 2,7, 5kg - muștar de masă.
Partenerul preferat ar fi o companie mică, medie sau mare, care are o rețea bună de
distribuție a alimentelor și are experiență în sectorul alimentar.
Compania este interesată de cooperarea de două tipuri:
1) acord de servicii de distribuție - compania caută distribuitori care să ii vândă produsele.
Ar dori să se adreseze companiilor care operează în sectorul alimentar: lanțuri de retail,
comercianți cu amănuntul.
2) acord de agenție comercială - compania caută agenți care să îi reprezinte produsele.
Compania poloneză caută parteneri cu un statut financiar bun care să asigure un parteneriat
de succes îndelungat pentru creșterea cifrei de afaceri și îmbunătățirea poziției pe piață.
Info suplimentare: BOPL20200316003
Valabilitate oferta: 2 Aprilie 2021
Software de trasabilitate care vizează micro și mici companii din sectorul agroalimentar
O companie italiană, cu experiență profesională în sisteme inovatoare de trasabilitate
aplicată micro și întreprinderilor mici, a dezvoltat un sistem de trasabilitate flexibil adecvat
acelor companii care se ocupă de prelucrarea alimentelor în sectorul agroalimentar.
Compania este interesată să găsească micro și mici companii agroalimentare (sau grupuri
sau asociații de companii), care se ocupă de produse agroalimentare, interesate să adopte
Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea care
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noua soluție software, fie ca si companii individuale, fie ca si grupuri de companii ( acordurile
ar putea fi de tip acord comercial cu asistență tehnică sau un acord de cooperare tehnică).
În mod ideal, personalizarea poate fi avută în vedere pentru companii individuale, în timp ce
acordurile de cooperare tehnică ar putea fi pentru organizații, asociații sau grupuri, cu
multiple nevoi care cer o îmbunătățire suplimentară bazată pe interese specifice.
Info suplimentare: TOIT20200317001
Valabilitate oferta: 21 Mar 2021
Tehnici de uscare a produselor naturale pentru aplicații farmaceutice, cosmetice și
alimentare
Un centru tehnologic spaniol oferă / dezvoltă studii comparative ale diferitelor tehnici de
uscare ale compușilor activi, precum atomizarea și liofilizarea prin uscare prin pulverizare,
pentru aplicații agro-alimentare, cosmetice și farmaceutice.
Partenerii căutați sunt companii din sectorul agroalimentar, cosmetic și farmaceutic (dar si
din alte sectoare) care lucrează cu produse natural, printr-un acord comercial cu asistență
tehnică. Centrul tehnologic este, de asemenea, interesat de acordurile de cooperare în
domeniul cercetării cu entități (companii, universități sau centre de cercetare și tehnologie)
interesate să dezvolte un proiect privind revalorizarea subproduselor sau dezvoltarea de noi
produse in cadrul unor apeluri viitoare finantate din programele de finanțare ale UE.
Acord comercial cu asistență tehnică: centrul vizează IMM-uri, în special în sectorul agroalimentar (produse naturale), produse cosmetice și farmaceutice interesate de
îmbunătățirea calității produselor lor.
Acord de cooperare în domeniul cercetării: centrul vizeaza IMM-uri, universități sau centre
de cercetare și tehnologie, interesate să dezvolte un proiect internațional de cercetare și
dezvoltare aferent sectoarelor agroalimentare, cosmetice și farmaceutice, cu sprijinul
programelor de finanțare ale UE
Info suplimentare: TOES20200228001
Valabilitate oferta: 12 Martie 2021

Detalii suplimentare despre serviciile
Centrului Enterprise Europe Nord-Est
găsiti la adresa www.adrnordest.ro (sectiunea EEN)
sau la sediul ADR Nord-Est
Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, Piatra Neamt
tel: 0233 218.071
fax: 0233 218.072
e-mail: een@adrnordest.ro
Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea care
poate fi atribuită informațiilor conținute în acest document. Punctele de vedere din această publicație sunt cele ale autorului și nu
reflectă politicile Comisiei Europene.

een.ec.europa.eu

