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Rețeaua Enterprise Europe Network România oferă servicii gratuite de informare și 
consiliere firmelor interesate de internaționalizare.  
                               
Centrul Enterprise Europe  
CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE SUCEAVA 
 
Enterprise Europe Network este inițiativa Uniunii Europene, fiind 
cea mai mare rețea care sprijină întreprinderile să inoveze și să 
își dezvolte activitatea pe alte piețe, prin servicii specializate 
acordate de experți din cadrul a peste 600 de centre, cu 
expertiză specifica, situate în fiecare regiune a Uniunii Europene 
si nu numai. Toate serviciile sunt gratuite și pot lua forma unor 
servicii personalizate, care răspund nevoilor punctuale ale 
fiecărei companii care se adresează unui centru EEN. 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 nouă 
parteneri cu orientare către servicii de sprijin a afacerilor, inovare / cercetare-dezvoltare și digitalizare si 
sustenabilitate.  
Membrii Consorțiului ERBSN sunt: Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța – 
Coordonator, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați, Tehnopolis Iași – Parc Științific și 
Tehnologic, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, 
Institutul de Proiectare și Automatizări IPA SA - Sucursala Galați, Camera de Comert si Industrie Suceava, 
Arhipelago Interactive SRL, 10Ability.EU SRL (www.enterprise-europe-erbsn.ro).     
 

CUPRINS: 
Centrul Enterprise Europe  
CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE SUCEAVA 
Informații europene  
Evenimente de brokeraj & misiuni economice 
Oportunități de afaceri și inovare  

http://een.ec.europa.eu/
http://www.enterprise-europe-erbsn.ro/


 

Misiunea Centrelor Enterprise Europe Network este de a oferi 
sprijin firmelor locale să își internaționalizeze afacerile, prin 
servicii de consultanță pentru comerț exterior, identificarea de 
noi piețe de desfacere a produselor / serviciilor, inițierea de noi 
contacte cu potențiali parteneri, pentru a dezvolta împreuna 
noi afaceri /tehnologii sau identificarea de finanțatori pentru 
noi idei de afaceri, invenții, inovații. 
 
1. Internaționalizare  
Enterprise Europe Network oferă sprijin companiilor interesate să acceseze noi piețe internaționale și să 
identifice noi oportunități de afaceri, prin servicii personalizate de consultanță pentru identificare de 
parteneri de afaceri, oferirea de informații privind identificarea piețelor aflate în creștere, condiții locale de 
afaceri, norme și taxe necesare pentru a intra pe o anume piață.  Companiile interesate pot participa, de 
asemenea, la evenimente de brokeraj sau misiuni economice organizate periodic la nivelul Rețelei, in 
diverse domenii de activitate. De asemenea, în situația in care s-a identificat o oportunitate majora de 
afaceri, într-un anumit sector de activitate, se poate organiza a misiune economice personalizata. 
 
2. Suport în cadrul Pieței Unice 
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 
de îmbunătățire a legislației europene pentru mediul de afaceri sunt colectate periodic, prin consultări 
publice și apoi sunt transmise către factorii decizionali europeni. 
 
3. Inovare și Transfer Tehnologic  
Enterprise Europe Network oferă servicii de intermediere între cererea si oferta de tehnologie publicata in 
baza de date centralizata a Rețelei. Experții EEN pot realiza o evaluare a nevoilor tehnologice ale clientului și 
ulterior, selecta ofertele/cererile de oferte identificate, pentru a determina caracteristicile și avantajele, în 
fiecare caz. 
 
4. Acces la finanțare 
Experții din cadrul Centrelor Enterprise Europe Network oferă servicii de tip help-desk, care includ oferirea 
de informații despre surse de finanțare disponibile la nivel regional, național sau european, sprijin pentru 
identificarea de parteneri pentru proiecte de inovare-cercetare-dezvoltare. 
 
5. Digitalizare   
Consilierii Rețelei oferă servicii care vizează creșterea gradului de conștientizare în rândul IMM-urilor, cu 
privire la provocările și oportunitățile tehnologiilor digitale pentru a-și îmbunătăți modelele de afaceri, 
ajutându-le să-și adapteze procesele, să folosească tehnologii digitale și să dezvolte noi produse și servicii 
folosind mijloace digitale. 
 
6. Sustenabilitate și reziliență  
Experții Enterprise Europe Network vor sprijini IMM-urile să identifice și să soluționeze anumite aspecte 
legate de mediu și schimbări climatice și să dezvolte modele de afaceri sustenabile, din punct de vedere 
ecologic și social, pentru a deveni mai reziliente și pentru a depăși provocările cauzate de pandemia COVID-
19 si perturbarea lanțurilor de aprovizionare la nivel global. 
Alte detalii suplimentare: http://ccisv.ro/content/prezentare-enterprise-europe-network/. 
Contactați filiala locală Enterprise Europe Network pentru oricare dintre serviciile descrise mai sus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://ccisv.ro/content/prezentare-enterprise-europe-network/
http://een-romania.ro/contact/


 

Informații diverse 
 
A fost aprobată schema de ajutor de stat instituită prin Programul RURAL 
INVEST 
 
Comisia Europeană a aprobat schema de ajutor de stat instituită prin Programul RURAL INVEST, care se 
derulează prin Fondul de Garantare a Creditului Rural – FGCR, finanțată din bugetul Ministerului Finanțelor, 
pentru întreprinderile din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare, precum și 
pentru întreprinderile din alte domenii decât cele menționate, care își localizează producția în mediul rural și 
urban mic. 
 
Schema de ajutor de stat are o valoare totală de 606 milioane de euro și se adresează întreprinderilor a căror 
activitate comercială a fost afectată în perioada stării de urgență și a stării de alertă, în contextul crizei COVID-
19, coroborat cu efectele războiului din Ucraina. 
 
Ajutorul de stat se acordă sub formă de: 

• garanții, care acoperă în proporție de maximum 90% creditele acordate de către instituții de credit; 
• granturi în limita comisionului de administrare și plata dobânzii datorate de beneficiari o perioadă de 

maximum 24 luni de la data acordării creditului; 
• componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantată. 

 
Granturile și componenta nerambursabilă se acordă în limita a maxim: 

• 2.300.000 euro per întreprindere în cazul în care întreprinderea nu își desfășoară activitatea în 
sectorul agriculturii, pescuitului și acvaculturii, 

• 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și 
acvaculturii sau 

• 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției 
agricole primare. 
 

În cadrul Programului RURAL INVEST sunt eligibile următoarele destinații ale finanțărilor aferente creditelor 
de investiții și capital de lucru: 
    a) achiziția de terenuri agricole și achiziția de părți sociale ale întreprinderilor din domeniul agriculturii, 
pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare; 
    b) dotare/retehnologizare și automatizare; 
    c) alinierea la obiectivele de mediu care să genereze eficiență și independentă energetică; 
    d) refinanțare credite de investiții și/sau credite pentru capital de lucru; 
    e) adeverințe de depozitare pentru producătorii de cereale; 
    f) agricultură, industrie alimentară, piscicultură și acvacultură. 
 
Garanția FGCR acoperă 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare 
aferente creditului garantat. Pentru creditele de investiții, valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 
10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru valoarea maximă 
cumulată a finanțărilor este de 5.000.000 lei. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de către stat 
prin FGCR care pot fi acordate unui beneficiar este de 15.000.000 lei și se acordă  
 
în limita uneia dintre următoarele condiții, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre: 

• dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de 
angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019;  

sau 
• 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019; 

sau 
• o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de 

lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către 
beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la 
momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în 
cazul întreprinderilor mari. 



 

 
Durata maximă a finanţării în cazul creditelor de investiţii aferente creditelor pentru investiții este de 72 de 
luni (inclusiv perioada de graţie) fără posibilitate de prelungire, iar în cazul creditelor/liniilor de credit pentru 
capital de lucru este de 36 de luni, fără posibilitatea de prelungire. 
 
Data limită pentru aprobarea de către FGCR a solicitărilor de garantare este 30.06.2022. 
Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt: operatori economici, fermieri, asociații agricole persoane fizice 
autorizate, întreprinderi individuale și familiale, precum și asociații de fermieri, constituite potrivit 
prevederilor legale în vigoare, precum și întreprinderile care își desfășoară activitatea în alte domenii decât 
cele care vizează agricultura, pescuitul, acvacultura sau industria alimentară, care au realizat investiții în baza 
proiectelor de finanțare din fonduri europene alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurală. 
Prin implementarea acestei scheme se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de peste 4.200 de 
beneficiari. 
 
Sursa: Fonduri-structurale.ro & MADR  
 
 
Comisia Europeană a aprobat o schemă românească în valoare de 605 milioane 
euro pentru sprijinirea IMM-urilor care își desfășoară activitatea în sectorul 
construcțiilor 
 
Comisia Europeană a aprobat o schemă românească în valoare de 605 milioane EUR (aproape 3 miliarde 
RON), menită să sprijine întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în sectorul construcțiilor 
și care sunt afectate de pandemia de coronavirus, potrivit unui comunicat oficial publicat ieri, 8 iunie 2022. 
Schema va sprijini, de asemenea, proiectele de construcții la scară mică ale unităților administrative 
teritoriale. Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat. 
 
Măsura vizează (i) abordarea nevoilor de finanțare ale proiectelor cu scopul îmbunătățiri eficienței energetice; 
(ii) stimularea investițiilor în energia verde; și (iii) urmărirea obiectivelor de mediu. În cadrul schemei, sprijinul 
public va lua forma (i) unei garanții pentru investiții sau a unor împrumuturi pentru nevoile de capital 
circulant, care să acopere până la 90 % din împrumuturile acordate de instituțiile de creditare; și (ii) subvenții 
directe. 
 
Valoarea nominală totală a garanțiilor va fi de aproximativ 505 milioane EUR, iar bugetul total alocat 
granturilor directe va fi de aproximativ 100 milioane EUR. Granturile directe vor acoperi, printre altele, 
anumite taxe legate de garanția de stat și o parte din dobânda împrumuturilor. Comisia a constatat că 
schema românească respectă condițiile prevăzute în cadrul temporar. În special, cu privire la ajutoarele sub 
formă de garanții pentru împrumuturi, (i) garanția se referă atât la împrumuturi pentru investiții, cât și la 
împrumuturi pentru capital circulant; (ii) durata maximă a garanției este de 6 ani; și (iii) primele de garanție 
respectă nivelurile minime stabilite în cadrul temporar. 
 
În ceea ce privește ajutoarele limitate sub formă de granturi directe, acestea nu vor depăși 2,3 milioane EUR 
per beneficiar. În cadrul ambelor măsuri, ajutorul va fi acordat cel târziu la 30 iunie 2022. Comisia a 
concluzionat că măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a 
economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile 
prevăzute în cadrul temporar. Pe această bază, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind 
ajutoarele de stat.  
 
Versiunea neconfidențială a deciziei va fi disponibilă cu numărul de caz SA.102830 în Registrul ajutoarelor de 
stat, pe site-ul web al Comisiei privind concurența, de îndată ce vor fi fost soluționate eventualele probleme 
legate de confidențialitate. 
 
Sursa: Fonduri-structurale.ro & Reprezentanța Comisiei Europene în România 
 
 
 



 

Întreprinderile ce activează în domeniul cercetare-dezvoltare pot accesa 
finanțări de aproape 36 milioane de euro prin POC 
 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat astăzi, 8 iunie 2022, Ordinul nr. 883/07.06.2021 
pentru aprobarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru 
inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și 
universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de 
creștere Tip de proiect: Proiect Tehnologic Inovativ.  
 
Pentru această acţiune pot solicita finanţare întreprinderile cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare (cod 
CAEN 72.), dar pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate. 
La momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul trebuie să fie înregistrat în România sau într-un stat 
membru al UE. 
 
Valoarea totală a acestui apel este de 35.993.816 Euro (aproximativ 178.093.802 Lei ) din care: 

• pentru localitățile din județul  Ilfov, prevăzute la pct.1.9: 8.893.168 Euro (aproximativ 44.002.506 lei) 
• pentru regiuni mai puțin dezvoltate (fără a considera zona ITI Delta Dunării): 24.099.739 Euro 

(aproximativ 119.243.099 lei) 
• pentru proiectele derulate în teritoriul ITI: 3.000.909 Euro (aproximativ 14.848.198 lei). În măsura în 

care intervenţiile adresate zonei ITI Delta Dunării nu vor atinge valoarea de 3.000.909 Euro 
(aproximativ 14.848.198 lei), diferenţa va putea fi alocată pentru celelalte zone din regiunile mai puțin 
dezvoltate. 

 
Valoarea asistenței financiare nerambursabile acordate unui proiect nu poate depăși 3.000.000 Euro 
(aproximativ 14.843.700 lei). 
Durata de implementare a proiectelor este de maximum 12 de luni, cu posibilitatea de prelungire, fără a 
depăși data de 31 decembrie 2023. 
Valoarea totală a oricărui tip de proiect din cadrul acestei acțiuni (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate 
depăşi echivalentul în lei a 50 milioane euro. 
 
Tipuri de activități eligibile: 

• Dezvoltare experimentală; 
• Activități de inovare privind obţinerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale; 
• Alte activități de inovare: 

o detașarea de personal cu înaltă calificare; 
o achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării; 
o achiziția de servicii de sprijinire a inovării; 

• Inovare de proces și organizațională; 
• Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din 

cercetare-dezvoltare - Pentru această activitate se va acorda o asistenţă financiară nerambursabilă de 
până la 1.500.000 euro (aproximativ 7.421.850 lei). 

 
Potrivit ordinului, în termen de 5 zile de la publicarea documentului (respectiv 8 iunie 2022), se vor realiza 
demersurile necesare pentru validarea apelului lansat în cadrul aplicației MySMIS.  
Perioada de depunere va fi de 30 zile calendaristice după lansarea apelului în MySMIS.  
Descarcă ghidul 
 
Sursa: : Fonduri-structurale.ro & MIPE 
 
 
Au inceput înscrierile în cadrul programelor IMM PROD și Garant Construct 
 
In data de 25 mai 2022, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii a 
anuntat lansarea înscrierilor în cadrul programelor IMM PROD și Garant Construct. 
 
Programul IMM PROD este destinat întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv startup-uri, din zona urbană, 

https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/39577


 

pentru accesarea de credite pentru producţie și pentru creşterea capacităţii de producţie, reconversia de la 
intermediere la producţie, precum și pentru digitalizarea activităţii și îmbunătăţirea standardelor de mediu. 
Garanţiile FNGCIMM pot acoperi până la 90% din valoarea finanţării de maxim 5.000.000 lei/ beneficiar pentru 
creditele destinate capitalului de lucru și până la 10.000.000 lei, în cazul creditelor de investiţii. 
Prin program, se acordă garanţii de stat ce pot acoperi până la 90% din valoarea finanţării de maxim 
5.000.000 lei/ beneficiar pentru creditele destinate capitalului de lucru și până la 10.000.000 lei, pentru 
creditele de investiţii. Costurile de finanțare vor fi acoperite din schema de ajutor de stat atașată programului, 
astfel va fi subvenționată plata dobânzii pe o perioadă de 24 luni de la data acordării creditului, valoarea 
comisioanelor de risc și de administrare. Pentru creditele de investiții, se acordă și un grant de 10% aplicat la 
valoarea finanţării garantate. 
Inscrierea in program se face pe site-ul imminvest.ro la secțiunea IMM Prod. 
 
Programul GARANT CONSTRUCT are o componentă de sprijin pentru antreprenorii din domeniul 
construcțiilor și o componentă dedicată proiectelor de investiții pentru care solicită finanțare unitățile 
administrativ teritoriale.  
 
Prin program se urmărește îmbunătățirea eficienței energetice, susținerea investițiilor în domeniul energiei 
verzi și alinierea la obiectivele de mediu. Se permite achiziționarea de echipamente, softuri și utilaje, 
construcția, achiziția, amenajarea de hale, finanțarea capitalului de lucru sau plata salariilor.  
Facilitățile oferite prin schema de ajutor de stat atașată acestui program, constau în ajutor nerambursabil de 
până la 10% din valoarea finanțării garantate și garanții de stat de până la 90% din creditele acordate, pentru 
care se acoperă integral de către stat, comisionul de risc, a comisionului de administrare pe toată perioada de 
valabilitate a garanției, iar subvenționarea dobânzii se va realiza conform procedurilor de implementare. 
Inscrierea in program se face pe site-ul imminvest.ro la secțiunea Garant Construct. 
 
Sursa: Fonduri-structurale.ro  
 
Ministerul Antreprenoriatului va lansa, începând cu luna iunie, programele 
Start-Up Nation, microindustrializare, comerț și servicii și femeia antreprenor 
 
În data de 25 mai 2022, executivul a aprobat memorandum-ul propus de Ministerul Antreprenoriatului și 
Turismului privind lansarea, începând cu luna iunie 2022, a 4 programe, cu bugete alocate, respectiv: 

• Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation - 
ROMANIA"- 520 milioane lei; 

• Programul național multianual de microindustrializare - 50 milioane lei; 
• Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă - 50 

milioane lei; 
• Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din 

sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii - 157 milioane lei. 

Cele patru programe au ca rezultate așteptate creșterea numărului IMM-urilor nou înființate, creșterea 
numărului IMM-urilor beneficiare de finanțări, în special în domeniile care aduc plus-valoare în economia 
națională, creșterea numărului locurilor de muncă nou create și menținute cel puțin până în 2024, creșterea 
gradului de digitalizare a companiilor românești, precum și dobândirea de cunoștințe antreprenoriale în 
rândul acționarilor/asociaților români, creșterea tehnologiilor noi, inovative folosite în procesele de 
producție/comerț/servicii. 
  
Totodată, programele urmăresc inserarea pe piața muncii a absolvenților/șomerilor/refugiaților 
ucraineni/persoanelor defavorizate sau celor cu dizabilități, dar apte de muncă, inserarea în sistemul 
antreprenorial al românilor care se întorc din Diaspora și creșterea numărului de femei antreprenor. 
 
Sursa: Fonduri-structurale.ro 
 

 
 



 

Apelul PNRR ce vizează digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru 
profesiile digitale ale viitorului, lansat spre consultare publică 
 
In data de 25 mai 2022, Ministerul Educației a lansat spre consultare publică Ghidul solicitantului - Granturi 
pentru digitalizarea universităților, parte a Componentei C15: Educație din cadrul Programului Național 
de Reziliență și Redresare.  
 
În cadrul acestui apel de proiecte solicitanții eligibili sunt instituțiile de învățământ superior acreditate, de stat 
și particulare. Alocarea financiară totală pentru acest apel de proiecte este de 234 milioane euro. 
 
Valoarea totală a grantului se calculează prin însumarea unei sume forfetare pentru dotări de bază (2 milioane 
de euro/universitate eligibilă) și valoarea produsului costului mediu per student x nr. total de studenți fizici 
de nivel licență, master, doctorat din universitatea eligibilă.  
Plafonul pentru costul mediu per student licență/master/doctorat este stabilit la 200 euro/student, corelat cu 
534.000 studenți înmatriculați în anul universitar 2021-2022 la toate ciclurile de studii, toate formele de 
învățământ, cu taxă și fără taxă, înregistrați la 1 octombrie 2021.  
 
Valoarea maximă a grantului = 2 mil euro + (200 euro x total nr studenti ciclu licenta, master și doctorat din 
cadrul universității beneficiare). 
Investițiile finanțate în cadrul actualului apel vizează măsuri integrate, menite să îmbunătățească 
infrastructura digitală și să dezvolte competențele studenților și ale cadrelor didactice universitare, prin 
intervenții precum: 

• crearea si operaționalizarea centrelor digitale universitare; 
• actualizarea, dezvoltarea și implementarea de programe de formare în domeniul competențelor 

digitale/competențelor digitale avansate; 
• dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale studenților pentru meserii emergente; 
• dezvoltarea de programe de orientare profesională pentru studenți în vederea acoperirii nevoilor din 

perspectiva ocupațiilor emergente; 
• dezvoltarea de programe de formare a noilor competențe de predare/evaluare în sistem hibrid. 

Apelul de proiecte este unul de tip competitiv, cu termen limită de depunere, iar universitățile eligibile pot 
transmite online proiectele începând cu data de 09.06.2022, ora 08:00, până cel târziu pe 17.06.2022, ora 
16:00. 
 
Ghidul poate fi descarcat de aici: 
https://www.edu.ro/sites/default/files/Ghid_solicitant_apel_digitalzare_universitati_in_consultare.pdf 
Documentul se află în consultare publică în perioada 26 mai - 08 iunie 2022.  
 
Sursa: Fonduri-structurale.ro & Ministerul Educației 

 
 

Evenimente de brokeraj & misiuni economice 
 
SEMINAR DE FISCALITATE ”Ultimele noutăți fiscale” cu Adrian BENȚA  
17 iunie 2022, ora 9:30 – 16:30 
 
Camera de Comerț și Industrie Suceava vă invită să 
participați la un SEMINAR DE FISCALITATE – ”Ultimele 
noutăți fiscale”. Evenimentul se va desfășura la sediul 
Camerei de Comerț și Industrie Suceava, etajul 1, sala nr. 2 
, în intervalul orar 09:30 – 16:30 și va fi susținut de domnul 
Adrian BENȚA – consultant fiscal și auditor financiar, 
membru al Camerei Consultanților Fiscali, membru al 
Camerei Auditorilor Financiari, cu o experiență de peste 
15 ani în contabilitate și fiscalitate, autor și co-autor de 
lucrări și cărţi de specialitate fiscală, articole în domeniul financiar-contabil și fiscal. 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Ghid_solicitant_apel_digitalzare_universitati_in_consultare.pdf


 

 
Ce subiecte vor fi abordate?                                                                                  

• Parcurgerea noutăților fiscale; 
• Impozitarea diurnei. Noile proceduri; 
• Șomaj tehnic decontat din bugetul asigurărilor de șomaj; 
• Regimul sponsorizărilor. Procedurile valabile în anul 2022; 
• Regimul fiscal al tichetelor cadou, voucherelor de vacanță, tichete culturale, etc.; 
• Beneficii salariale cu taxe reduse; 
• Definitivarea calculului de impozit pe profit pentru anul 2021 – reducere de impozit conform OUG 
nr. 153/2020; 
• Taxa pe valoare adăugată, regimul OSS, livrări și achiziții intracomunitare, exporturi; 
• TVA la bunurile second-hand. Achiziție autoturisme second-hand; 
• Impozit pe venitul datorat de nerezidenți. Proceduri de aplicare a convențiilor de evitare a dublei 
impuneri; 
• Jurisprudența Curții Europene de Justiție în cauze pronunțate în anul 2022 incluziv pe cauze din 
România; 
• Principalele aspecte fiscale și contabile privind sistemul e-Factura și sistemul e-Transport; 
• Dezbateri și discuții libere pe situații ale participanților la seminar. 

De ce să participați? 
• actualizarea informației; 
• cunoașterea altor puncte de vedere, interpretări și abordări; 
• dialog și interactivitate cu lectorul și ceilalți participanți; 

Formularul de înscriere și detalii suplimentare despre eveniment pot fi regăsite aici:  
http://ccisv.ro/content/seminar-de-fiscalitate-ultimele-noutati-fiscale-cu-adrian-benta-17-iunie-2022-ora-
1700/  
 
 
B2B Săptămâna Internațională a Clusterelor din Transilvania - „Sustainable 
Business Performance” | 17-24 Iunie 2022 
 
Transilvania IT Cluster organizează cea de-a VII-a ediție a Săptămânii Internaționale a Clusterelor 
Transilvane - „Sustainable Business Performance”, cel mai mare eveniment intersectorial din Europa de 
Sud-Est. Acesta se va desfășura în format fizic, la Cluj Innovation Park - Centrul de Industrii Creative, str. 
Tiberiu Popoviciu, nr. 2-4, în perioada 17-24 iunie 2022. 
  
În cadrul evenimentului, în data de 22 iunie 2022, in parteneriat cu Centre EEN din tara, va fi organizată o 
sesiune hibrid de matchmaking  B2B, C2C și C2B, adresat tuturor companiilor, instituțiilor și clusterelor 
interesate de colaborări intersectoriale, sprijin pentru inovare, dezvoltarea de noi afaceri și lărgirea 
oportunităților la nivel internațional. Evenimentul va aduce împreună reprezentanți a mai multor domenii 
de activitate:  

• TIC  
• Industrii creative 
• Agricultură & Industria alimentară 
• Industria mobilei 
• Energie  
• New materials 
• Alte industrii conexe. 

Înregistrarea la întâlnirile B2B, C2C și C2B este posibilă accesând, în mod gratuit, platforma evenimentului: 
https://events.transylvanianclusters.ro/ 
 
 
 
 

http://ccisv.ro/content/seminar-de-fiscalitate-ultimele-noutati-fiscale-cu-adrian-benta-17-iunie-2022-ora-1700/
http://ccisv.ro/content/seminar-de-fiscalitate-ultimele-noutati-fiscale-cu-adrian-benta-17-iunie-2022-ora-1700/
https://events.transylvanianclusters.ro/


 

Smart Building Levante 20-30 June 2022 - Virtual Brokerage Event  
 
Colaborarea dintre ENEA, Unioncamere Puglia și 
CETMA, parteneri ai EEN, și Smart Building Levante, a 
dus la evenimentul B2B dedicat internaționalizării 
IMM-urilor din sectorul tehnologiilor avansate 
pentru automatizarea clădirilor, integrarea 
sistemelor, domotică, securitate și utilizarea energiei, 
cu un accent special pe tehnologiile pentru limitarea 
încălzirii globale. 
 
Întâlnirile vor avea loc online, în perioada 20-30 iunie 
2022 și vor fi aranjate în prealabil prin intermediul 
paginii web indicată mai jos. Participarea este gratuită, prin înregistrare prealabilă. 
 
Subiecte abordate? 

• Eficiență energetică  
• Energii regenerabile 
• Securitate 
• Tehnologii Smart City 
• Conectivitate 
• Audio video 
• Home Automation 
• Sisteme electrice și iluminat inteligent 

Top 5 obiective pentru a face participarea un succes: 
• Faceți cunoștință cu parteneri și clienți 
• Descoperiți produse și servicii noi 
• Pregătiți noi achiziții sau proiecte 
• Faceți cunoștință cu noi furnizori 
• Obțineți informații despre cele mai recente tendințe 

Detalii suplimentare: https://smart-building-levante-2022.b2match.io/home 
 
Forumul Economic România – Polonia, 22 
iunie 2022, Varșovia 
  
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului alături de 
Ambasada României în Republica Polonă, transmite 
comapiilor potențial interesate, invitația de participare în 
cadrul Forumului Economic România – Polonia, eveniment 
ce va avea loc în data de 22 iunie 2022 în Varșovia.  
 
Evenimentul este destinat facilitării contactelor dintre 
mediile de afaceri ale celor două țări și a consolidării 
informațiilor de cooperare reciprocă.   
 
Forumul Economic România – Polonia, este organizat în 
marja evenimetului anula de amploare CONGRESS 590, în 
cadrul PTAK WARSAW EXPO (Al. Katowicka 62, 05-830 
Nadarzyn, Polonia). 
 
Companiile interesate să participe în cadrul evenimentului 
pot lua legătura cu Biroul de Promovare Comercial-
Economică din cadrul Ambasadei României în Republica 
Polonă, persoana de contact fiind domnul Ministru 

https://smart-building-levante-2022.b2match.io/home


 

Consilier Ștefan POROJAN. Tel: +48 22 628 3300, e-mail: varsovia.economic@mae.ro. 

 
 
Întâlniri de lucru pentru firmele și companiile interesate cu reprezentanții MAT 
din cadrul Birourilor de Promovare Comercial Economică (BPCE) din Misiunile 
diplomatice ale României în străinătate, 29 iunie – 1 iulie 2022 
 
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a 
Municipiului București (CCIB) vor organiza în perioada 29 iunie – 1 iulie 2022, între orele 9:00 și 13:00, la 
Palatul CCIB, strada Ion Ghica nr. 4, sector 3, întâlniri de lucru pentru firmele și companiile interesate cu 
reprezentanții MAT din cadrul Birourilor de Promovare Comercial Economică (BPCE) din Misiunile 
diplomatice ale României în străinătate cu prilejul efectuării pregătirii anuale în țară a acestora. In context 
va rugam sa transmiteti invitatia de a participa la acest eveniment firmelor si companiilor din judetul Dvs. 
interesate de internationalizarea afacerilor. 
 
Este o ocazie unică pentru firmele si companiile românești  de a  promova pe pietele externe produsele și 
serviciile, de a identifica noi oportunități de cooperare internațională, inclusiv de atragere de investiții 
străine și turisti în țara noastra, intrand in contact direct cu reprezentanții economici ai României în 
strainatate, precum și cu cei ai Departamentului de Comerț Exterior (DCE) din MAT (timpul va fi alocat 
exclusiv convorbirilor directe cu reprezentanții BPCE-urilor, precum și cu cei din DCE pentru situațiile în care 
interesul se refera la țări în care nu există BPCE). 
 
Prin efortul CCIB, participarea la întâlnire este gratuită fiind necesară doar înregistrarea, până miercuri, 14 
iunie 2022 inclusiv, conform tabelului anexat, la e-mail: mircea.toader@ccib.ro; andreea.rusu@dce.gov.ro; 
andreea.ionescu@dce.gov.ro; ildiko.imre@dce.gov.ro; 
Pentru participare și eventuale informații suplimentare poate fi contactat dl. Mircea Toader, Coordonator  
Relații Internaționale CCIB , la tel. 0725 167 894 sau 0723 144 663. 
 
 
 

B2WORTH@TorinoFashionMatch 7-9 Iulie 2022   
Textile|Fashion|Design & Industrii Creative: Îmbrăcăminte, încălțăminte, piele, accesorii și 
bijuterii  
 
Evenimentul internațional al întâlnirilor 
bilaterale pentru modă |textile| industrii 
creative pentru a vă ajuta afacerea să 
inoveze și să se dezvolte la nivel 
internațional 
 
Este un eveniment de matchmaking 
gratuit, care adună companii, 
cumpărători, retaileri, furnizori, experți și investitori din sectoarele TEXTIL |FASHION| DESIGN dintr-un 
număr mare de țări europene, care vă va permite să creați parteneriate internaționale pentru a dezvolta 
afaceri, stabili noi contacte și clienți cu experiență exclusivă a prezentărilor de modă internaționale, într-o 
lume a mărcilor inovatoare din diferite culturi. 
 
Acest eveniment de matchmaking este perfect dacă esti interesat de: 

• clienți, cumpărători, furnizori, retaileri platforme de comerț electronic 
• crearea de parteneriate internaționale 
• noi tendințe în #inovație #fashiontech #finanțare sustenabilă pentru industria modei# moda 

circulară 
• o experiență exclusivă și vizibilitate internațională participând la show-urile Torino Fashion Week. 

Detalii suplimentare: https://b2worth-torinofashionmatch-2022.b2match.io/ 
 

mailto:ildiko.imre@dce.gov.ro
https://b2worth-torinofashionmatch-2022.b2match.io/


 

Oportunități de afaceri și de inovare 
 
OPORTUNITĂȚI DE AFACERI  
 
BRLT20220516003 
Producător lituanian de cereale pentru micul dejun caută furnizori de griș de porumb și aditivi alimentari. 
Compania caută parteneri de afaceri care să furnizeze griș de porumb și materii prime/aditivi pentru 
sectorul alimentar. Compania se oferă să lucreze în baza unui contract de furnizare. 
 
BRPL20220525007 
Compania are sediul în partea centrală a Poloniei și operează, în ultimii 12 ani, ca importator de vin și 
produse alimentare. Compania distribuie vinuri și produse alimentare selectate, precum: ulei de măsline, 
orez, paste, conserve de roșii și caută parteneri cu obiectivul de a stabili acorduri comerciale și de 
distribuție, pentru vânzări naționale și regionale, extinderea afacerilor și creșterea vânzărilor. Compania 
poloneză caută parteneri de afaceri pentru agenție comercială și acord de distribuție.  
 
BOLT20220525001 
Un producător lituanian de articole de îmbrăcăminte tehnice, având certificat de producător Gore-Tex, 
oferă servicii de producție și subcontractare. Producătorul lituanian este specializat în îmbrăcăminte de 
lucru și de protecție, uniforme militare, de apărare, îmbrăcăminte sportivă activă, îmbrăcăminte de 
agrement etc. Compania caută parteneri străini, care ar fi interesați de cooperare în cadrul producției și 
subcontractării.  
 
BOPL20220524008 
O companie poloneză care se ocupă cu design creativ de lămpi pentru comenzi individuale caută noi 
parteneri de afaceri în Uniunea Europeană pentru cooperare, în baza unor acorduri de producție sau de 
agenții comerciale. Compania caută antreprenori, precum companii, centre comerciale, birouri, hoteluri, 
restaurante, săli de evenimente, cantine și clienți individuali. Partenerii ar trebui să fie dispuși să schimbe 
aranjamentul de iluminat în companiile lor sau să aibă nevoie de design și iluminat individualizat. 
 

 
OPORTUNITĂȚI DE INOVARE  
 
TRNL20220504008 
Furnizor olandez de mașini automate caută ambalaje durabile pentru cafea și ceai. Compania dorește să-și 
distribuie produsele de cafea și ceai într-un ambalaj mai durabil, ținând cont de regulile de calitate și 
siguranță alimentară. Compania oferă acces 24/7 la cea mai bună selecție de cafea și ceai gustoase, de înaltă 
calitate și durabile, în combinație cu băuturi răcoritoare și gustări hrănitoare.  
 
TOPT20220527022 
Un institut portughez de cercetare științifică cu expertiză în domeniul durabilității materialelor și al evaluării 
protecției anticorozive, în special în testele de îmbătrânire accelerată și în aer liber, este interesat să 
integreze echipe sau consorții de cercetare (companii, centre de cercetare, universități) care vizează 
dezvoltarea durabilei. acoperiri anticorozive, în contextul programului Orizont Europa sau alt program de 
finanțare adecvat pentru un acord de cooperare în cercetare. 
 
TOIT20220527018 
Compania italiană este un IMM extrem de inovator care lucrează pe servicii climatice în diferite sectoare 
economice, cu un accent principal pe piețele de infrastructură și asigurări. Compania, cu o mare experiență 
în evaluarea riscurilor legate de climă, proiectează produse de risc climatic bazate pe diferite surse de date 
climatice. Se caută noi parteneri pentru acorduri financiare și comerciale cu asistență tehnică. 
 
TOBG20220527015 
Companie de tehnologie care dezvoltă soluții moderne Life 4.0 și de monitorizare a mediului în noua eră a 
creșterii durabile, digitalizării și eficienței caută să stabilească parteneriate cu GovTech și companii 



 

europene de consultanță de mediu. 
 
TOES20220527005 
Companie spaniolă cu cunoștințe extinse de inginerie și procese de materiale compozite caută să se alăture 
unui consorțiu pentru a aplica la apelurile din cadrul Programului Orizont Europa. Compania își oferă 
expertiza în proiectarea, fabricarea și repararea materialelor compozite pentru industria energiei eoliene, 
industria mobilității (transport feroviar) și sectorul construcțiilor, în vederea dezvoltării de proiecte pe teme 
conexe. 

 
 
 
 
Comisia Europeană și persoanele care acționeaza în numele Comisiei Europene nu sunt responsabile 
pentru modul în care poate fi utilizată informația conținută în acest e-buletin. Punctele de vedere din 
această publicație aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar politicile Comisiei Europene. 
 

 
Detalii suplimentare puteți obține la: 
CENTRUL ENTERPRISE EUROPE NETWORK – CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE SUCEAVA 
 

 

Str. Universității nr. 15 – 17, Suceava, etaj 1, camera 10 

 

0230 521 506 

 

een@ccisuceava.ro 

 
Persoană de contact: Elena ZAMCU – Coordonator local 
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