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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 specifică, 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 
Informații utile 
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 europene 
 

Au fost publicate ghidurile destinate măsurilor de eficiență energetică prin POIM! Când se depun proiectele pe 
fiecare apel 
  
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat pe 28 septembrie 2022, ghidurile solicitantului destinate 
măsurilor de eficiență energetică și finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, ce au 
fost prezentate în cursul săptămânii trecute.  
Întrucât ghidurile sunt incluse sub Axa Prioritară 11 a POIM care în prezent nu există, fonduri-structurale.ro a 
solicitat clarificări pe acest subiect. MIPE a transmis astfel la 09.09.2022 faptul că „Programul Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020 este în curs de modificare, pentru includerea Axei prioritare 11.”.  
Totodată, MIPE a publicat centralizatorul observațiilor primite în cadrul procesului de consultare publică. 
Sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice a clădirilor industriale și construcțiilor anexe și a clădirilor pentru prestări servicii și construcții anexe la 
nivelul întreprinderilor 
 
Sunt sprijinite următoarele categorii de activități: 

- lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirilor așa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) literele b) și c) din 
Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor mari în implementarea unor 
măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor industriale și construcțiilor anexe și a clădirilor 
pentru prestări servicii și construcții anexe în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2022 
aprobată prin OMIPE nr. 2613/27.09.2022 (denumită în continuare Schemă de ajutor de stat), respectiv 
clădiri industriale și construcții anexe și clădiri pentru prestări servicii și construcții anexe, inclusiv pereți 
exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol, a șarpantelor și 
învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii, excepție făcând lucrările privind consolidări seismice. 

 
Apel 1 Măsuri de ajutor de stat pentru reabilitare termică clădiri 
Alocarea este de 115.000.000 euro, iar finanțarea acordată este între 50.000 și 500.000 euro.  
Perioada de depunere este 11 octombrie 2022, ora 10.00 - 26 octombrie 2022, ora 17.00. 
Apel 2 Măsuri de ajutor de stat pentru reabilitare termică clădiri – clasa CAEN 10, 11(parțial) 
Alocarea este de 85.000.000 euro, iar finanțarea acordată este între 50.000 și 500.000 euro.  
Perioada de depunere este 11 octombrie 2022, ora 10.00 - 26 octombrie 2022, ora 17.00. 
Pentru mai multe detalii puteți consulta fișa de proiect disponibilă aici. 
Descarcă ghidul  
 
Eficiență energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari 
Vor fi finanţate următoarele tipuri de proiecte: 

- investiţii în măsuri de eficienţă energetică şi de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri şi 
construcţiile anexe, cu excepţia clădirilor administrative sau clădirilor care nu sunt destinate activităţilor de 
producţie, de servicii ale IMM-urilor şi întreprinderilor mari, prin intervenţii la sistemele de utilităţi ale 
clădirilor, precum şi achiziţii de echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru producerea de 
energie necesare clădirilor şi construcţiilor anexe.  

- investiţii în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obţinerea de energie din surse 
regenerabile, cu excepţia biomasei, destinate consumului propriu de energie a întreprinderilor, care se 
încadrează în capacitatea de producţie specifică prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95 din Legea  

- energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Apelul de proiecte: Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile 
Alocarea este de 70.000.000  euro, iar finanțarea acordată între 50.000 și 200.000 euro.  
Perioada de depunere este 13 octombrie 2022 , ora 10.00 - 27 octombrie 2022, ora 17.00.  
 
Apelul de proiecte: Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile 
– clasa CAEN 10, 11 (parțial) 
Pentru apelul dedicat industriei alimentare se aplică codurile CAEN din Anexa 11 la ghid. 

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29587/saptamana-viitoare-este-preconizata-publicarea-ghidurilor-destinate-masurilor-de-eficienta-energetica-prin-poim-si-ghidului-pentru-digitalizarea-immurilor-finantat-prin-pnrr
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/39967
http://are/582/poim-11-1-2
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/39966


 

Alocarea este de 30.000.000  euro, iar finanțarea acordată între 50.000 și 200.000 euro.  
Perioada de depunere este 13 octombrie 2022, ora 10.00 - 27 octombrie 2022, ora 17.00.  
Pentru mai multe detalii puteți consulta fișa de proiect disponibilă aici. 
Descarcă ghidul  
 
Investiții destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul 
întreprinderilor 
Sunt sprijinite următoarele categorii de activități: 

- investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse 
regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie, care se încadrează în 
capacitatea de producție specifică prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95, din Legea nr. 123/2012 
energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare. În categoria surselor de 
energie regenerabile se încadrează utilizarea surselor definite la art. 2 lit. m) din Ordonanța de Urgență nr. 
112/2022. 

- investiții în lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, intelegând prin aceasta 
adăugarea la instalațiile de cogenerare/trigenerare existente a unor  instalații noi de producere a energiei 
din surse regenerabile de energie. 

Apelul de proiecte: Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile 
Alocarea este de 115.000.000 euro, iar finanțarea acordată este între 50.000 și 500.000 euro.  
Perioada de depunere este 18 octombrie 2022, ora 10.00 - 1 noiembrie 2022, ora 17.00. 
Apelul de proiecte: Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile – clasa CAEN 10,11 
(parțial) 
Pentru apelul dedicat industriei alimentare se aplică codurile CAEN din Anexa 11 la ghid. 
Alocarea este de 85.000.000 euro, iar finanțarea acordată este între 50.000 și 500.000 euro.  
Perioada de depunere este 18 octombrie 2022, ora 10.00 - 1 noiembrie 2022, ora 17.00.  
Pentru mai multe detalii puteți consulta fișa de proiect disponibilă aici. 
Descarcă ghidul  
 
 

CE aprobă o schemă de ajutoare pentru România estimata la 1,5 miliarde EUR pentru a compensa costurile 
indirecte ale emisiilor suportate de întreprinderile mari consumatoare de energie 
 
Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schemă de ajutoare a României 
menită să acorde o compensație parțială întreprinderilor mari consumatoare de energie confruntate cu o creștere 
a prețurilor la energie electrică ce rezultă din costurile indirecte ale emisiilor în cadrul sistemului UE de 
comercializare a certificatelor de emisii („ETS”). 
Schema notificată de România, cu un buget total estimat de 1,5 miliarde EUR, va acoperi o parte din prețurile mai 
ridicate la energie electrică rezultate din impactul prețurilor carbonului asupra costurilor de producere a energiei 
electrice (așa-numitele „costuri indirecte ale emisiilor”) suportate în perioada 2021-2030. Măsura de sprijin vizează 
reducerea riscului de „relocare a emisiilor de dioxid de carbon”, situație în care întreprinderile își mută producția în 
țări din afara UE cu politici mai puțin ambițioase privind clima, ceea ce duce la sporirea emisiilor de gaze cu efect de 
seră la nivel mondial. 
 
De această măsură vor beneficia întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele expuse riscului de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon enumerate în anexa I la „Orientările privind anumite măsuri de ajutor de 
stat acordate în contextul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2021”:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0925%2801%29 .  
Aceste sectoare se confruntă cu costuri semnificative ale energiei electrice și sunt expuse în mod deosebit 
concurenței internaționale. 
Detalii suplimentare:  
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/ce-aproba-o-schema-de-ajutoare-romaniei-de-15-miliarde-
eur-ptr-compensa-costurile-indirecte-ale-2022-09-12_ro  
Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România 
 

https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/580/poim-11-1
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/39965
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/581/poim-11-1-1
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/39964
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0925%2801%29
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/ce-aproba-o-schema-de-ajutoare-romaniei-de-15-miliarde-eur-ptr-compensa-costurile-indirecte-ale-2022-09-12_ro
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/ce-aproba-o-schema-de-ajutoare-romaniei-de-15-miliarde-eur-ptr-compensa-costurile-indirecte-ale-2022-09-12_ro


 

 
 

Politica de coeziune a UE: 31,5 miliarde EUR pentru coeziunea economică, 
socială și teritorială, competitivitatea și tranziția verde și digitală a 
României în perioada 2021-2027 
 
România va primi în total 31,5 miliarde EUR din partea politicii de coeziune 
în perioada 2021-2027, în cadrul acordului său de parteneriat cu Comisia 
pentru promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale a regiunilor 
sale, precum și a tranziției sale verzi și digitale. Fondurile UE vor sprijini, de 
asemenea, dezvoltarea unei economii românești competitive, inovatoare și 
orientate către export. 
 
Se vor acorda 4,33 miliarde EUR din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) pentru sprijinirea transformării 
economice inovatoare și inteligente a României. Fondurile vor contribui la creșterea competitivității întreprinderilor 
mici și mijlocii (IMM-uri) și vor sprijini cercetarea și inovarea, în special prin colaborarea dintre întreprinderi și 
universități.  
Vor fi sprijinite, de asemenea, întreprinderile inovatoare și activitățile inovatoare din cadrul IMM-urilor tradiționale. 
Detalii: bit.ly/3BhGCYr 
 
 
 

Previziuni economice de vară ale Comisiei Europene pentru România: 3,9% creştere economică în 2022 şi 2,9% în 
2023 
 
Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să afecteze negativ economia UE, orientând-o către o 
creștere mai redusă și o inflație mai ridicată în comparație cu previziunile din primăvară. 
În primul trimestru al anului 2022, economia României a surprins printr-o tendință ascendentă, cu o creștere a PIB-
ului real de 5,2 %. Conform datelor provizorii, acest rezultat pozitiv se explică printr-o creștere semnificativă a 
formării brute de capital fix și a consumului privat, în timp ce exporturile nete au avut o contribuție negativă. Această 
creștere robustă a fost susținută de salariile mai mari, care au ținut pasul cu inflația, și de eliminarea treptată a 
restricțiilor legate de COVID. Detalii: bit.ly/3Qz66pm 
 
 
 

Fondul pentru IMM-uri „Ideas Powered for Business”   
Fondul pentru IMM-uri „Ideas Powered for Business” este o schemă 
de subvenții creată pentru a ajuta întreprinderile mici și mijlocii 
(IMM-uri) din UE cu privire la drepturile lor de proprietate 
intelectuală (PI). Fondul pentru IMM-uri este o inițiativă a Comisiei 
Europene pusă în aplicare de Oficiul Uniunii Europene pentru 
Proprietate Intelectuală (EUIPO). 
 
De ce este necesar să vă protejați proprietatea intelectuală: 
Protejarea proprietății dumneavoastră intelectuale este o necesitate 
în era digitală. Este singura modalitate legală de a evita ca ideile, 
produsele sau serviciile dumneavoastră unice să fie copiate sau 
utilizate fără permisiune.  
 
Protecția PI poate acoperi numeroase elemente diferite de activ, inclusiv mărci, desene sau modele industriale, 
brevete, identități corporative, produse, servicii și procese. 
Detalii: bit.ly/3ypMmO1 
 
 



 

European Week of Regions and Cities,  
12 octombrie 2022 
 
Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor (#EURegionsWeek) este cel mai mare eveniment anual la Bruxelles 
dedicat politicii de coeziune. 
A crescut pentru a deveni o platformă unică de comunicare și creare de rețele, reunind regiuni și orașe din toată 
Europa, inclusiv politicieni, administratori, experți și academicieni. În ultimii 19 ani, a făcut mult pentru a promova 
învățarea politicilor și schimbul de bune practici. 
În 2021, cea de-a doua ediție digitală, a atins un număr record de aproape 18.000 de participanți înregistrați și 300 
de sesiuni pe o săptămână, implicând peste 590 de parteneri. 
 
Care este scopul EURegionsWeek? 
• Să discute provocările comune pentru regiunile și orașele Europei și să examineze posibilele soluții prin reunirea 
politicienilor, factorilor de decizie, experților și practicienilor politicii de coeziune, precum și părților interesate din 
mediul de afaceri, bancar, organizațiile societății civile, mediul academic, instituțiile UE și mass-media. ; 
• Să ofere o platformă pentru consolidarea capacităților, învățarea și schimbul de experiență și bune practici 
pentru cei care implementează politica de coeziune a UE și gestionează instrumentele sale financiare; 
• Pentru a facilita cooperarea și crearea de rețele între regiuni și orașe; 
• Pentru a alimenta dezbaterea privind politica de coeziune a UE într-un context mai larg, inclusiv cercetări și opinii 
recente din țări terțe și organizații internaționale. 
 
Cine poate participa? 
Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor și evenimentele sale vizează: 
• oficiali europeni, naționali, regionali și locali și experți în domeniul gestionării și evaluării programelor politicii de 
coeziune; 
• Reprezentanți ai companiilor private, instituțiilor financiare, asociațiilor europene și naționale; 
• Membri ai Comitetului European al Regiunilor și ai Parlamentului European, politicieni naționali, regionali și 
locali, inclusiv tineri politicieni aleși (YEP); 
• Academicieni, cercetători, studenți postuniversitari și practicieni din domeniul politicii europene de coeziune; 
• Membrii publicului care doresc să-și exprime punctele de vedere și să contribuie la dezbaterea privind viitorul 
Europei și al regiunilor și orașelor lor; 
• Jurnalişti din mass-media europeană, naţională, regională şi locală. 
 
Cine poate deveni partener de eveniment? 
Verificați secțiunea Partener 
Ecotips: 
Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor își propune să devină un eveniment fără hârtie și fără plastic și să 
minimizeze impactul său asupra mediului. 
În conformitate cu Schema UE de management ecologic și audit, organizatorii și partenerii evenimentului sunt 
încurajați să folosească materiale ecologice înainte și în timpul evenimentului. 
 
 

Functional area approaches 101 - How to cooperate across municipal boundaries? Workshop, 
on October 12th, 2022,  
during the European Week of Regions and Cities (#EURegionsWeek). 
 
Workshop-ul Functional area approaches 101 - How to cooperate across municipal boundaries?  va avea loc în 
cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor (#EURegionsWeek). Atelierul este dedicat zonelor funcționale 
și este în curs de pregătire în cadrul proiectului pilot „Zone funcționale în UE, depășirea granițelor administrative 
pentru tranziția verde și dezvoltarea durabilă”. 
Organizatorii EURegionsWeek 2022 folosesc Swapcard ca platformă de înregistrare pentru toate activitățile 
desemnate, inclusiv atelierul nostru. Vă rugăm să găsiți aici linkul pentru a vă înregistra la eveniment și, de 
asemenea, nu ezitați să consultați ghidul de utilizare pentru a vă ajuta să vă familiarizați cu platforma. Dacă aveți 
nevoie de ajutor în procesul de înregistrare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la functionalareaseu@gmail.com. 
 

https://europa.eu/regions-and-cities/partners
https://europa.eu/regions-and-cities/about/nutshell
mailto:functionalareaseu@gmail.com


 

Invitația și agenda sunt atașate pentru citire, iar alte detalii importante pot fi găsite mai jos. Vă rugăm să nu ezitați 
să împărtășiți invitația altor persoane din rețeaua dvs. care ar putea fi interesate de acest atelier. 
 
Cine sunt vorbitorii? 
1. Marek Teplansky (DG REGIO, Direcția Generală Politică Regională și Urbană: Centrul de competențe Creștere 
incluzivă, Dezvoltare urbană și teritorială, șef de unitate) 
2. Yondela Silimela (Banca Mondială, Specialist Senior în Dezvoltare Urbană) 
3. Ovidiu-Vasile Cîmpean (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene al României, secretar de stat; fost director 
de dezvoltare în Primăria Cluj-Napoca, România) 
4. Éva Geletáné Varga (Consiliul de Dezvoltare al Lacului Balaton, Ungaria, Manager de proiect) 
 
Cine este moderatorul? 
Marcel Ionescu-Heroiu (Banca Mondială, Specialist Senior în Dezvoltare Urbană) 
 
Unde? 
Online, în cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor.  
Înregistrare aici: https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022/planning/UGxhbm5pbmdfOTYwNjQ2. 
 
 

AGROTICA (THESSALONIKI 20-23 OCTOBER 2022 
 
În perioada 20 – 23 octombrie 2022, la Centrul International “HELEXPO” din Salonic, va avea loc Targul International 
pentru utilaje agricole, echipamente si furnituri "AGROTICA 2022". 

 
 
In cadrul expozitiei, organizatorul ofera posibilitatea gazduirii a 5 importatori din sectorul respectiv, acoperind 
cheltuielile de transport si cazare pe durata de desfasurare a expozitiei (1 bilet de avion dus – intors, Romania-
Grecia, cazare pentru 2-3 nopti (La Hotel-uri de 4-5*), transport de la Hotel la Expozitie, organizarea  intalnirilor 
B2B).  

 
 
 
Mai multe informatii despre expozitie si evenimentele auxiliare sunt disponibile in folderele deja trimise in email. 
Iar conditiile de participare le gasiti in linkul de mai jos: 
https://agrotica.helexpo.gr/en/press20210402 
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Evenimente de brokeraj & misiuni economice 
 

Misiunea economică Afaceri.ro Malaezia și Indonezia 2022 
 
Misiunea Economică în Indonezia și Malezia 2022, organizată de 
Arhipelago, membru al Entreprise Europe Network, se referă 
deschiderea ușilor, oferirea de asistență la fața locului, contacte 
business-to business și informații și instrumente pentru toți 
vizitatorii care doresc să acceseze o poartă către Indonezia și 
Malaezia, în timp ce își doresc internaționalizarea firmei pe care 
o reprezintă.  
 
Participanții misiunii economice, care va avea loc în perioada 2 
– 13 octombrie 2022, pot fi din domeniile TIC, producție, 
industrii creative, IT, energie regenerabilă și mediu, financiar, 
construcții, alimente și băuturi și nu numai. 
 
Oportunitățile acestei Misiuni Economice: 
 Oportunități de networking de neegalat cu comunitatea de afaceri locală. 
 Întâlniri business-to-business cu potențiali parteneri. 
 Informații despre economia locală 
 Oportunități de inițiere, dezvoltare și încheiere a parteneriatelor de export. 
 Informări de afaceri. 
 Evenimente eficiente de networking. 
 Vizite la fața locului (atunci când este posibil). 
 Vizitarea orașului  Kuala Lumpur, Jakarta și cele mai importante obiective turistice ale Insulei Bali  

Evenimentele Afaceri.ro sunt gândite să îmbine strategiile unei afaceri prospere cu explorare și să scoată întâlnirile 
de afaceri, vizitarea locațiilor de interes economic si networking din zona de confort tradițională, ducându-le la mii 
de kilometri depărtare, în zone cu adevărat unice în lume.  
Link: Afaceri.ro Trade Mission in Malaysia & Indonesia 2022 | Afaceri.ro 
 
 

Misiune economică in Patagonia  
 
Arhipelago, membru al retelei EEN, organizeaza in perioada 01-11 decembrie 
2022 o misiune economica in Argentina si Chile.  
Beneficiile misiunii economice din Patagonia: 
• Traininguri de antreprenoriat și instruiri;  
• Descoperirea culturii Americii Latine; 
• Schimb de contacte de afaceri; 
• Descoperiri spirituale; 
• Vizitarea locațiilor de interes economic.  

 
În perioada 1-11 decembrie 2022, pe lângă vizitarea unor celebre obiective de pe traseu, participanții Bootcampului 
Afaceri.ro Patagonia vor avea posibilitatea de a identifica potențialul economic din această zonă. 
Bootcampu-ul Patagonia 2022 va avea un program amplu de cursuri axate pe marketing internațional, export și 
import, curiozități despre specificul cultural local, experiențe culturale, activități specifice zonei și vizitarea locațiilor 
de interes economic 
Pentru a descoperi mai multe despre economia Americii Latine, dar și modalitățile prin care puteți atrage noi 
investiții și parteneriate, vă puteți înscrie la Bootcampul Afaceri.ro Patagonia. 
Link: https://www.afaceri.ro/bootcamp-afaceri-ro-patagonia-2022-argentina-chile/ 
 

https://www.afaceri.ro/afaceri-ro-trade-mission-in-malaysia-indonesia-2022/
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Misiune economică în Arabia Saudită şi Kuwait  
 

Misiunea economică dn Arabia Saudită şi Kuwait organizată de Arhipelago, 
membru al rețelei EEN, care va avea loc în perioada 17-27 februarie 2023, 
vizeaza schimb de contacte business – to business, oferirea de informații 
şi instrumente pentru toți vizitatorii care vor să acceseze o poartă către 
Arabia Saudită şi Kuwait şi doresc internaționalizarea firmei pe care o 
reprezintă.  
Misiunile economice sunt organizate cu scopul de a ajuta companiile românești cu potențial de internaționalizare 
să acceseze piețe externe. Evenimentele vizează conectarea mediului de afaceri românesc cu mediul de afaceri din 
afara granițelor și, implicit, generarea de noi parteneriate și colaborări internaționale. 
 
Aceste evenimente internaționale oferă oportunități de a explora piețe externe, de a înțelege mecanismele de 
pătrundere pe noi piețe a produselor românești, de a obține contacte ce se pot transforma în colaborări profitabile. 
Link: https://www.afaceri.ro/afaceri-ro-trade-mission-saudi-arabia-kuwait-2023/ 
 
 

Misiunea economică Afaceri.ro America de Sud 2022 
 
Arhipelago (Afaceri.ro), membru al Entreprise Europe Network, 
organizează în perioada 20 noiembrie - 1 decembrie o misiune 
economică în Uruguai, Argentina și Chile. 
Misiunea economică are la bază întâlniri business și networking, 
forumuri de afaceri, dar și experiențe culturale, cum ar fi activități 
specifice zonei și vizitarea locațiilor de interes economic. 
Oportunitățile acestei Misiuni Economice: 
 Oportunități de relaționare cu comunitatea de afaceri locală; 
 Întâlniri business-to-business cu potențiali parteneri; 
 Posibilitatea promovării profilului firmei în America de Sud 
 Dezvoltarea relaţiilor comerciale și oportunități de prospectare a piețelor 
 Schimbul de contacte de afaceri  
 Descoperirea culturii Americii Latine 
 Vizitarea orașelor Buenos Aires, Rio de la Plata, Montevideo, Mendoza, Pampas, Aconcagua Mountain, Santiago 
de Chile și ValparaisoAstfel, o delegație de lideri și antreprenori vor vizita cele mai impresionante orașe de pe traseu, 
cum ar fi Montevideo, Buenos Aires, Santiago. Participanții vor afla mai multe despre modelurile de business din 
America de Sud, vor interacționa cu antreprenorii locali și vor face vizite de studiu. 
Link: Trade Mission Afaceri.ro South America – From the Atlantic to the Pacific over the Andes | Afaceri.ro 

 

EXPEDITION KI - Flugplan für Künstliche Intelligenz in der Praxis - 4 octombrie 2022. 
(EXPEDITION KI -  Plan de zbor pentru inteligența artificială în practică) 

 
“Expedition KI - Flugplan für Künstliche Intelligenz 
in der Praxis”, forum cu componentă B2B şi 
participare internaţională, ce va avea loc la Viena 
în data de 4 octombrie 2022.  
 
Evenimentul îşi concentrează atenţia asupra 
inteligenţei artificiale şi a aplicării ei în practică în 
diverse industrii. Scopul este acela de a risipi 
miturile și de a transmite o imagine clară a implementării unui proiect AI prin exemple practice, precum şi de a pune 
în contact comunitatea experţilor şi furnizorilor de soluţii AI cu cea a utilizatorilor de soluţii AI. 
Grupuri țintă: 
Utilizatori AI:  

https://www.afaceri.ro/afaceri-ro-trade-mission-saudi-arabia-kuwait-2023/
https://www.afaceri.ro/trade-mission-afaceri-ro-south-america-from-the-atlantic-to-the-pacific-over-the-andes/


 

Companii consacrate care abia încep să implementeze AI sau au dobândit deja experiență inițială și ar dori să învețe 
lucruri noi sau să facă schimb de experiență (cei interesați de AI, factori de decizie și manageri de inovare din IT, 
strategie, HR, marketing. 
 
Doritorii se pot înregistra pentru participare la adresa: https://expedition-ki.b2match.io/signup   
Evenimentul se desfăşoară în limba germană. Taxa de participare este de EUR 249 + TVA. 
Participanţii îşi pot planifica, prin intermediul platformei de înregistrare, întâlniri de afaceri de tip B2B. Acestea se 
vor desfăşura pe parcursul evenimentului. 
Agenda evenimetului poate fi accesată la următorul link: https://expedition-ki.b2match.io/agenda 
Informaţii suplimentare despre acest eveniment cu participare internaţională şi despre agendă pot fi consultate la 
adresa: https://expedition-ki.b2match.io/ . 
 
 

“International Machinery Forum 2022” 
16-17 noiembrie 2022 
 
“International Machinery Forum 2022”, forum cu 
componentă B2B şi participare internaţională, ce va avea loc 
la Viena în perioada 16-17 noiembrie 2022. 
Forumul din acest an îşi concentrează atenţia asupra unor subiecte precum: fabrica inteligentă, siguranţa gestionării 
datelor industriale, producţia ecologică şi economia circulară, lanţuri de aprovizionare internaţionale durabile şi 
eficiente. 
Doritorii se pot înregistra pentru participare la adresa: https://machinery2022.b2match.io/signup Participarea, atât 
on-line cât şi on-site, nu implică costuri pentru firmele româneşti şi reprezentanţii acestora. 
Participanţii îşi pot planifica, prin intermediul platformei de înregistrare, întâlniri de afaceri de tip B2B. Acestea se 
vor desfăşura virtual, tot prin intermediul platformei, pe parcursul celor două zile ale conferinţei sau fizic pentru 
participanţii on-site. 
 
De ce să participați? 
International Machinery Forum 2022 conectează până la 1.500 de experți și companii din peste 80 de națiuni. 
• Explorați-vă oportunitățile de export și faceți noi conexiuni de afaceri. 
• Beneficiați de platforma B2B și rezervați întâlniri B2B.  
• Găsiți noi parteneri de afaceri internaționali și experți!  
• Deveniți un Expozant sau Sponsor pentru a vă prezenta produsele sau serviciile.  
• Utilizați piața pentru a face schimb de oportunități de afaceri.  
 
Principalele subiecte ale evenimentului:  
• Date și conectivitate – Cât de sigure sunt datele industriale? 
Perspectivă asupra proiectelor aplicate în ceea ce privește gestionarea datelor industriale, IA industrială sau alte 
soluții digitale de ultimă oră pentru jucătorii din industrie. 
• Decizii inteligente – Pot automatizarea și căutarea lucrătorilor calificați să meargă mână în mână? 
Explorați noi produse și servicii în domeniul fabricii inteligente și automatizării și urmăriți discuția privind căutarea 
lucrătorilor calificați.  
• Producție ecologică și economie circulară Cunoașteți 
soluții fezabile despre modul în care producția ecologică și transformările proceselor și optimizarea reciclării sunt 
încă posibile în diferite sectoare industriale, independent de dimensiunea companiei. 
Accent special anul acesta pe: 
• Cum să faceți aprovizionare internațională 
Aflați de la experți principalii factori de succes ai achizițiilor la nivel mondial. 
• Aprovizionare durabilă – Cum va afecta Supply Chain Act aprovizionarea? 
Perspectivă asupra modului de abordare a schimbărilor majore pentru companiile din sectorul aprovizionării. 
• Lanț de aprovizionare eficient – Oportunități de optimizare prin IoT și automatizare 
Discuția specialiștilor despre cum să atenuăm riscurile lanțului de aprovizionare și provocările de distribuție.   
Informaţii suplimentare despre acest eveniment cu participare internaţională şi despre agenda conferinţei pot fi 
consultate la adresa: https://machinery2022.b2match.io/ . 
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Industry Expo & B2B Meetings, care va avea loc la Expo Arad pe 27 octombrie 
2022.  
 
Industry Expo & B2B Meetings este cel mai important eveniment industrial de 
întâlniri B2B din România, organizat în scopul dezvoltării și îmbunătățirii relațiilor de 
afaceri, dedicat profesioniștilor din producția industrială, cumpărătorilor, 
furnizorilor și subfurnizorilor. 
Companii de top în producția industrială (OEM, Tier 1, Furnizori și Subfurnizori) vor 
participa la Industry Expo & B2B Meetings 2022. 
 

Data limită de înregistrare a expozanților este 20 octombrie 2022. 
Vizitatorii și achizitorii participă gratuit în baza înregistrării pe websiteul evenimentului. 
 
Alăturați-vă nouă și înregistrați-vă la https://industryexpo.intradefairs.com/registration.  
Dacă sunteți deja înregistrat, vă puteți accesa contul la https://industryexpo.intradefairs.com/user/login.  
Atât participarea fizică (la Expo Arad) cât și cea virtuală (online) sunt disponibile pentru Expozitie, Prezentări și 
întâlniri B2B. 
 
Vă recomandăm serviciul B2B Meetings, deoarece această opțiune vă oferă posibilitatea de a trimite invitații pentru 
întâlniri și de a planifica întâlniri cu alți participanți folosind Planificatorul de întâlniri online. 
Întâlnirile vor avea loc la Expo dacă ambele părți sunt la Expo sau prin videoconferință (folosind Zoom sau un alt 
software de aplicație la alegere) dacă una sau ambele părți participă virtual (online).  
 
În cadrul Industry Expo & B2B Meetings facilităm prezentarea produselor și a inovațiilor tehnologice, accesul la 
informații, cooperarea și dezvoltarea de noi parteneriate. 
Lista participanților și alte informații despre eveniment actualizate zilnic pot fi accesate la 
https://industryexpo.intradefairs.com. 
 
 

Expoziția internațională de inginerie electrică – CWIEME, Berlin, 23 – 25 mai 2023 
 

Expoziția internațională de inginerie electrică – CWIEME,  este dedicată asamblării motoarelor electrice, 
transformatoarelor și generatoarelor. 

Evenimentul care reunește peste 500 de expozanți din întreaga lume este organizat de Hyve Group, unul dintre cei 
mai recunoscuți organizatori de expoziții la nivel global și se va desfășura în Messe Berlin, în perioada 23-25 mai 
2023. 
Expoziția este de nișă – toți expozanții sunt producători de componente necesare la construcția de bobine, 
motoare, generatoare și transformatoare personalizate. Deși vizitatorii provin din mai multe industrii (auto, 
generare de energie, electronice de consum, aviație și multe altele), obiectivul este acela de a 
identifica componente și mașini pentru construcția de bobine, generatoare, motoare electrice și transformatoare. 
Mai multe informații se regăsesc pe site-ul oficial, la: https://berlin.coilwindingexpo.com/Home 
Cwieme_Berlin_2023_Overview_05-07-2022-03-21-45_Sales_View 
CWIEME Berlin Intro. 
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Informații utile 
 

Sondaj realizat de către Comisia Europeană privind formele flexibile de muncă 
 
Direcția Generală – Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune din cadrul Comisiei Europene, invită 
angajatorii din mediul privat să participe în cadrul unui sondaj de opinie privind explorarea noilor moduri de 
organizare a muncii, determinate de criza Covid-19, precum și impactul acestora în ceea ce privește flexibilizarea 
timpului de muncă și productivitatea lucrătorilor. 
Sondajul poate fi completat la următorului link: https://survey.alchemer.com/s3/6921298/ba56efb52c5b 
Completarea chestionarului nu ar trebui să dureze mai mult de 10 minute. 
Semnalăm faptul că studiul vizează doar angajatori individuali, nu organizații sau federații ale acestora, așadar 
chestionarul ar urma să fie completat de către un reprezentant al fiecărui angajator. 
 
 

Premiile GO GLOBAL AWARDS 2022, 19-21 octombrie 2022, la Tallinn (Estonia) 
 
Consiliul pentru Comerț Internațional (The International Trade Council) și Agenția Estonă pentru Afaceri și Inovare, 
organizează o misiune de afaceri care se va desfășura, în perioada 19- 21 octombrie 2022, la Tallinn (Estonia). 
În cadrul acestui eveniment, vor fi acordate premiile Go Global 2022 ale Consiliului pentru Comerț Internațional, 
care celebrează companiile care promovează economia, prin inovații, tehnologii și strategii aplicate. 
 
Prin înscrierea la Premiile Go Global, companiile participante vor avea ocazia să își extindă rețeaua de contacte, prin 
întâlniri cu diverși producători, exportatori și furnizori de servicii, să afle mai multe despre noile inovații și 
oportunități de piață, să împărtăseasca idei și să creeze noi parteneriate. Totodată, câștigătorii vor avea acces la o 
platformă internațională unică, creată prin intermediul rețelei extinse a Consiliului pentru Comerț Internațional din 
peste 176 de țări și peste 418 organizații profesionale din întreaga lume. 
Participarea la eveniment este gratuită, în condițiile unei înregistrări prealabile. 
Pentru detalii suplimentare (program complet misiune, detalii înscriere), vă invităm să consultați 
link-urile: https://goglobalawards.org/ si https://estoniatrademission.org/. 
 
 

INTERNATIONAL FORUMS - SAVE THE DATES 
 
The 5th International AgriBusiness Forum 2022 (Athens, 15-16/11/2022)  
 

Acesta va găzdui 300 de delegați reprezentând companii de 
top, servicii financiare, fermieri, cooperative, factori de 
decizie, cercetare și mediul academic. Limba este greaca cu 
traducere simultana in engleza. Vor fi oferite transmisii live 
în timp real. 
 
De ce să participi?  
 
Sectorul agroalimentar, o industrie de 7,8 trilioane USD, 
care angajează 30% din forța de muncă globală, fiind 
responsabil pentru 25% din emisiile de gaze cu efect de seră, 

cum poate hrăni 9,3 miliarde de oameni în 2050? Cum va depăși poluarea mării cu plasticul pe toate sistemele 
acvatice și piscicole? Cum vor afecta creșterea prețurilor la inputurile agricole, costurile ridicate ale energiei, ESG-
urile, schimbările climatice și de mediu radicale, condițiile meteorologice extreme și războiul dintre Ucraina și 
Rusia? Ne confruntăm cu începutul prăbușirii ordinii alimentare globale actuale? 
 
site: https://agribusinessforum.org (site-ul ABF2022 va fi disponibil în curând) 
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The 4ο international Balkans & Black Sea Forum 2022 (Athens, 5-
6/12/2022) 
 
Acesta va avea loc la Atena sub evidențierea  
„ Legătura eurasiatică după 2022: arena cu mize mari în securitate, 
comerț și investiții”, prezentând 6  sesiuni de mare calibru,  30  de 
zone focale și  33  de vorbitori renumiți din Grecia și din străinătate.  
Acesta se va desfășura în limba engleză și va găzdui 300 de delegați 
de la companii de top, factori de decizie, diplomați, cercetare și 
mediul academic. 
 
De ce să participi?  
BBSF2022 are loc într-un moment al numeroaselor provocări 
geopolitice, economice și de schimbare a puterii care influențează 
scena globală și pun în pericol echilibrul social și economic al 
regiunilor. Într-o lume a incertitudinii și a perturbărilor constante, 
aspiră să deschidă calea pentru un schimb de opinii și dialog sincer, 
coerent și constructiv, necesar astăzi mai mult decât oricând. 
 
site: https://balkansblackseaforum. org 
 
 
 

Oportunități de afaceri și de inovare 

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI  
 
BOBE20220913006 
O agenție din Belgia oferă contract de subcontractare și externalizare pentru proiecte de digitalizare, aplicații web 
și mobile sau dezvoltare web. Compania belgiană este o agenție de dezvoltare web specializată în comerț electronic, 
aplicații web personalizate, extensii de site-uri web și managementul proiectelor web. Compania oferă servicii de 
subcontractare sau servicii de externalizare pentru companiile care au un proiect de digitalizare sau au nevoie să 
dezvolte aplicații web și mobile. Potențialii parteneri ar putea fi, de asemenea, agenții web care doresc să 
subcontracteze unele proiecte.  
 
BOSI20220823012 
Un IMM din Slovenia fabrica izolație din celuloză, realizată din deșeuri de hârtie de ziar, care este transformată în 
fibre de izolație printr-un proces special de defibrilare. Izolația rezultata este naturală, ecologică, iar în timpul 
producției sale se emite o cantitate redusa de CO2 pe kg. Compania ar dori să vândă linia sa de producție de izolație 
din celuloză prin intermediul unui acord comercial. 
 
BOFR20220819013 
Companie franceză de morărit specializată în făină de grâu, mașini de panificație caută parteneri de afaceri în 
domeniul panificației, cum ar fi brutării mici și mari sau companii semi-industriale/industriale din sectorul 
agroalimentar, în cadrul unui acord comercial. Partenerul potențial ar trebui să fie interesat să adauge făina 
furnizată de societatea franceză la ingredientele lor de producție.  
 
BOHU20220815009 
O fabrica de ulei din Ungaria produce uleiuri presate la rece, făină de semințe, alimente gourmet și cosmetice 
naturale și caută un potențial parteneriat cu furnizori, distribuitori, comercianți cu amănuntul, restaurante și 
persoane fizice, precum și producători din diferite industrii, cum ar fi cea alimentară, farmaceutică, cosmetică, hrană 
pentru animale și suplimente de sănătate.  
 
BOSK20220810007 

https://balkansblackseaforum.%C2%A0org


 

Companie slovacă specializată în proiecte industriale oferă servicii complete de inginerie, achiziții, construcții și 
management al construcțiilor. Compania caută parteneri pentru a coopera, de preferință prin intermediul unui 
acord de externalizare. 
 

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE  
 
TOES20220608014 
O companie spaniolă cu o vastă experiență în dezvoltarea de soluții inteligente și în furnizarea de servicii IT a 
dezvoltat o aplicație inovatoare care centralizează informații despre cultura, gastronomia și turismul unui oraș sau 
al unei localități. Această aplicație își propune să conecteze turiștii și localnicii la mediul lor fizic într-un mod facil și 
direct. Compania caută integratori TIC care doresc să coopereze în cadrul unui acord de licență. 
 
TOFR20220831010 
O companie franceză a dezvoltat sisteme energetice de mici dimensiuni, care cuprind o pilă de combustie, un 
rezervor de hidrogen și un bloc de alimentare, pentru a produce electricitate decarbonizată din H2 regenerabil. 
Aceste soluții sunt la înălțimea provocărilor cu care se confruntă porturile maritime în ceea ce privește reducerea 
emisiilor de CO2, inclusiv stivuitoarele, cărucioarele, paleții, transportoarele, roboții de transport, sortatoarele, etc. 
Se caută acorduri comerciale cu asistență tehnică cu porturi maritime din întreaga lume. 
 
BRDE20220815005 
O companie din nordul Germaniei, cu rădăcini în industria aerospațială, a dezvoltat un prototip al unui sistem de 
filtrare a aerului. Clienții acestui sistem vor fi companii care au nevoie de CO2 biogenic pentru procesele lor și/sau 
pentru strategia lor de reducere a emisiilor de carbon. Pentru a construi o serie mică de astfel de dispozitive, 
compania caută parteneri de producție, de preferință din domeniul filtrelor de aer/condiționare, al tehnologiilor 
inovatoare de mediu, precum și al schimbului și recuperării de căldură. 
 
TOBG20220801042 
O companie din Bulgaria, care a creat noi tehnologii de filtrare a aerului și a gazelor, dezvoltă o soluție tehnologică 
pentru captarea emisiilor de pe nave și din porturi, care reduce 90-98% din toate emisiile combinate, cu o singură 
unitate compactă, care poate fi adaptată la orice dimensiune de navă și echipament portuar. Compania este în 
căutarea unei cooperări pentru testarea pilot a tehnologiei în cadrul unui Acord comercial cu asistență 
tehnică/Acord de investiții/Acord de cooperare în domeniul cercetării și dezvoltării.  
 

 
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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	Au fost publicate ghidurile destinate măsurilor de eficiență energetică prin POIM! Când se depun proiectele pe fiecare apel
	 
	Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat pe 28 septembrie 2022, ghidurile solicitantului destinate măsurilor de eficiență energetică și finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, ce au fost prezentate în cursul săptămânii trecute. 
	Întrucât ghidurile sunt incluse sub Axa Prioritară 11 a POIM care în prezent nu există, fonduri-structurale.ro a solicitat clarificări pe acest subiect. MIPE a transmis astfel la 09.09.2022 faptul că „Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 este în curs de modificare, pentru includerea Axei prioritare 11.”. 
	Totodată, MIPE a publicat centralizatorul observațiilor primite în cadrul procesului de consultare publică.
	Sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor industriale și construcțiilor anexe și a clădirilor pentru prestări servicii și construcții anexe la nivelul întreprinderilor
	Sunt sprijinite următoarele categorii de activități:
	- lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirilor așa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) literele b) și c) din Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor industriale și construcțiilor anexe și a clădirilor pentru prestări servicii și construcții anexe în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2022 aprobată prin OMIPE nr. 2613/27.09.2022 (denumită în continuare Schemă de ajutor de stat), respectiv clădiri industriale și construcții anexe și clădiri pentru prestări servicii și construcții anexe, inclusiv pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol, a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii, excepție făcând lucrările privind consolidări seismice.
	Apel 1 Măsuri de ajutor de stat pentru reabilitare termică clădiri
	Alocarea este de 115.000.000 euro, iar finanțarea acordată este între 50.000 și 500.000 euro. 
	Perioada de depunere este 11 octombrie 2022, ora 10.00 - 26 octombrie 2022, ora 17.00.
	Apel 2 Măsuri de ajutor de stat pentru reabilitare termică clădiri – clasa CAEN 10, 11(parțial)
	Alocarea este de 85.000.000 euro, iar finanțarea acordată este între 50.000 și 500.000 euro. 
	Perioada de depunere este 11 octombrie 2022, ora 10.00 - 26 octombrie 2022, ora 17.00.
	Pentru mai multe detalii puteți consulta fișa de proiect disponibilă aici.
	Descarcă ghidul 
	Eficiență energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari
	Vor fi finanţate următoarele tipuri de proiecte:
	CE aprobă o schemă de ajutoare pentru România estimata la 1,5 miliarde EUR pentru a compensa costurile indirecte ale emisiilor suportate de întreprinderile mari consumatoare de energie
	Politica de coeziune a UE: 31,5 miliarde EUR pentru coeziunea economică, socială și teritorială, competitivitatea și tranziția verde și digitală a României în perioada 2021-2027
	Previziuni economice de vară ale Comisiei Europene pentru România: 3,9% creştere economică în 2022 şi 2,9% în 2023
	Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să afecteze negativ economia UE, orientând-o către o creștere mai redusă și o inflație mai ridicată în comparație cu previziunile din primăvară.
	În primul trimestru al anului 2022, economia României a surprins printr-o tendință ascendentă, cu o creștere a PIB-ului real de 5,2 %. Conform datelor provizorii, acest rezultat pozitiv se explică printr-o creștere semnificativă a formării brute de capital fix și a consumului privat, în timp ce exporturile nete au avut o contribuție negativă. Această creștere robustă a fost susținută de salariile mai mari, care au ținut pasul cu inflația, și de eliminarea treptată a restricțiilor legate de COVID. Detalii: bit.ly/3Qz66pm
	Fondul pentru IMM-uri „Ideas Powered for Business” 
	European Week of Regions and Cities, 
	12 octombrie 2022
	Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor (#EURegionsWeek) este cel mai mare eveniment anual la Bruxelles dedicat politicii de coeziune.
	A crescut pentru a deveni o platformă unică de comunicare și creare de rețele, reunind regiuni și orașe din toată Europa, inclusiv politicieni, administratori, experți și academicieni. În ultimii 19 ani, a făcut mult pentru a promova învățarea politicilor și schimbul de bune practici.
	În 2021, cea de-a doua ediție digitală, a atins un număr record de aproape 18.000 de participanți înregistrați și 300 de sesiuni pe o săptămână, implicând peste 590 de parteneri.
	Care este scopul EURegionsWeek?
	• Să discute provocările comune pentru regiunile și orașele Europei și să examineze posibilele soluții prin reunirea politicienilor, factorilor de decizie, experților și practicienilor politicii de coeziune, precum și părților interesate din mediul de afaceri, bancar, organizațiile societății civile, mediul academic, instituțiile UE și mass-media. ;
	• Să ofere o platformă pentru consolidarea capacităților, învățarea și schimbul de experiență și bune practici pentru cei care implementează politica de coeziune a UE și gestionează instrumentele sale financiare;
	• Pentru a facilita cooperarea și crearea de rețele între regiuni și orașe;
	• Pentru a alimenta dezbaterea privind politica de coeziune a UE într-un context mai larg, inclusiv cercetări și opinii recente din țări terțe și organizații internaționale.
	Cine poate participa?
	Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor și evenimentele sale vizează:
	• oficiali europeni, naționali, regionali și locali și experți în domeniul gestionării și evaluării programelor politicii de coeziune;
	• Reprezentanți ai companiilor private, instituțiilor financiare, asociațiilor europene și naționale;
	• Membri ai Comitetului European al Regiunilor și ai Parlamentului European, politicieni naționali, regionali și locali, inclusiv tineri politicieni aleși (YEP);
	• Academicieni, cercetători, studenți postuniversitari și practicieni din domeniul politicii europene de coeziune;
	• Membrii publicului care doresc să-și exprime punctele de vedere și să contribuie la dezbaterea privind viitorul Europei și al regiunilor și orașelor lor;
	• Jurnalişti din mass-media europeană, naţională, regională şi locală.
	Cine poate deveni partener de eveniment?
	Verificați secțiunea Partener
	Ecotips:
	Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor își propune să devină un eveniment fără hârtie și fără plastic și să minimizeze impactul său asupra mediului.
	În conformitate cu Schema UE de management ecologic și audit, organizatorii și partenerii evenimentului sunt încurajați să folosească materiale ecologice înainte și în timpul evenimentului.
	Functional area approaches 101 - How to cooperate across municipal boundaries? Workshop,
	on October 12th, 2022, 
	during the European Week of Regions and Cities (#EURegionsWeek).
	Workshop-ul Functional area approaches 101 - How to cooperate across municipal boundaries?  va avea loc în cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor (#EURegionsWeek). Atelierul este dedicat zonelor funcționale și este în curs de pregătire în cadrul proiectului pilot „Zone funcționale în UE, depășirea granițelor administrative pentru tranziția verde și dezvoltarea durabilă”.
	Organizatorii EURegionsWeek 2022 folosesc Swapcard ca platformă de înregistrare pentru toate activitățile desemnate, inclusiv atelierul nostru. Vă rugăm să găsiți aici linkul pentru a vă înregistra la eveniment și, de asemenea, nu ezitați să consultați ghidul de utilizare pentru a vă ajuta să vă familiarizați cu platforma. Dacă aveți nevoie de ajutor în procesul de înregistrare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la functionalareaseu@gmail.com.
	Invitația și agenda sunt atașate pentru citire, iar alte detalii importante pot fi găsite mai jos. Vă rugăm să nu ezitați să împărtășiți invitația altor persoane din rețeaua dvs. care ar putea fi interesate de acest atelier.
	Cine sunt vorbitorii?
	1. Marek Teplansky (DG REGIO, Direcția Generală Politică Regională și Urbană: Centrul de competențe Creștere incluzivă, Dezvoltare urbană și teritorială, șef de unitate)
	2. Yondela Silimela (Banca Mondială, Specialist Senior în Dezvoltare Urbană)
	3. Ovidiu-Vasile Cîmpean (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene al României, secretar de stat; fost director de dezvoltare în Primăria Cluj-Napoca, România)
	4. Éva Geletáné Varga (Consiliul de Dezvoltare al Lacului Balaton, Ungaria, Manager de proiect)
	Cine este moderatorul?
	Marcel Ionescu-Heroiu (Banca Mondială, Specialist Senior în Dezvoltare Urbană)
	Unde?
	Online, în cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor. 
	Înregistrare aici: https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022/planning/UGxhbm5pbmdfOTYwNjQ2.
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	Expoziția internațională de inginerie electrică – CWIEME, Berlin, 23 – 25 mai 2023
	Sondaj realizat de către Comisia Europeană privind formele flexibile de muncă
	Direcția Generală – Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune din cadrul Comisiei Europene, invită angajatorii din mediul privat să participe în cadrul unui sondaj de opinie privind explorarea noilor moduri de organizare a muncii, determinate de criza Covid-19, precum și impactul acestora în ceea ce privește flexibilizarea timpului de muncă și productivitatea lucrătorilor.
	Sondajul poate fi completat la următorului link: https://survey.alchemer.com/s3/6921298/ba56efb52c5b
	Completarea chestionarului nu ar trebui să dureze mai mult de 10 minute.
	Semnalăm faptul că studiul vizează doar angajatori individuali, nu organizații sau federații ale acestora, așadar chestionarul ar urma să fie completat de către un reprezentant al fiecărui angajator.
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