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Activitatea Enterprise Europe Network Moldova
Informații Generale
Enterprise Europe Network este cea mai extinsă rețea
de suport pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii care
oferă:
•Servicii de informare și consultanță
•Oportunități de cooperare în afaceri
•Servicii de inovare și transfer tehnologic.

Rețeaua este prezentă în peste 60 de state cu peste
600 de organizații partener.

Rețeaua găzduiește una dintre cele mai complexe baze
de date cu peste 10 000 de companii aflate în căutare de
parteneriate. De aceea, realizarea și publicarea profilului
companiei în baza de date Enterprise Europe Network
este un pas necesar pentru fiecare întreprindere cu
ambiții de internaționalizare.
În Republica Moldova, Enterprise Europe Network este
reprezentată de un consorţium format din: Camera de
Comerț și Industrie, Organizația pentru Dezvoltarea
Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Agenția pentru Inovare
și Transfer Tehnologic și Rețeaua de Transfer
Tehnologic din Moldova.

Sesiuni de informare Enterprise Europe Network
Organizațiile partenere au rolul de a reprezenta
Enterprise Europe Network și de a crea o punte de
legătură între ÎMM-urile înregistrate în rețea. Fiind un
proiect nou în Republica Moldova, organizațiile
partenere au început o vastă campanie de informare
dedicată oportunităților oferite de Enterprise Europe
Network.
Obiectivele acestei campanii sunt diseminarea
informației și creșterea gradului de participare a
întreprinderilor naționale orientate spre export în
cadrul rețelei.

În acest sens, în perioada februarie-iunie au fost
organizate o serie de evenimente, printre care, sesiuni
de informare naționale și regionale, ateliere de lucru,
prezentări ale rețelei în cadrul unor evenimente dedicate
antreprenorilor, realizarea și publicarea unui newsletter
cu informații generale despre Enterprise Europe
Network atât în mediul online, cât și diseminarea
acestuia în cadrul evenimentelor.

Camera de Comerț și Industrie din Moldova
La data de 31 martie curent, a avut loc cea de-a V-a
ședință a forumului Moldo – Polonez în care au fost
prezenți reprezentanții autorităților polone și agenții
economici din ambele state, organizat de CCI în
colaborare cu Ministerul Economiei și Ambasada
Republicii Poloneze în RM. În cadrul forumului au fost
prezentate informații cu privire la creditul de asistență
oferit de guvernul Polonez care este destinat pentru
finanțarea proiectelor în domeniul agriculturii,
procesarea
produselor
alimentare,
inclusiv
infrastructura aferentă acestora ș.a. De asemenea au
avut loc întruniri de tip B2B în care reprezentanții
companiilor au avut ocazia să pună întrebări agenților
economici din Polonia pentru a iniția o colaborare
durabilă. CCI este partenerul lider în consorțium a
rețelei EEN (Enterprise Europe Network) și în cadrul
forumului Eugen Scorțescu, Șef Centru Informațional de
marketing CCI a RM și International Partnering Manager
al proiectului EEN, a prezentat beneficiile platformei și a
vorbit despre importanța suportului IMM-urilor
ambițioase pentru inovarea și creșterea la nivel
internațional. Pentru detalii click aici.
La data de 28 aprilie curent, Camera de Comerț și
Industrie a Republicii Moldova a fost gazda atelierului
de lucru intitulat „Oportunități de dezvoltare cu ajutorul
finanțărilor prezente în România", în parteneriat cu
Camera Bilaterală de Comerț și Industrie Republica
Moldova-România și Asociația Businessului European
(EBA Moldova). În cadrul evenimentului, CCI a vorbit
despre suportul IMM-urilor pentru a inova și creștere pe
plan internațional: „Scopul Enterprise Europe Network
este de a ajuta întreprinderile mici și mijlocii să își
dezvolte potențialul de internaționalizare și inovare și
să le sensibilizeze cu privire la politicile comisiei. EEN
oferă întreprinderilor de orice mărime, cu prioritate
IMM-urilor, dezvoltare internațională, transfer de
tehnologie, acces la finanțări, consultanță pe legislație și
standarde UE.

Proprietate intelectuală și brevete, consultări publice pe
noua legislație UE, pachete de sprijin pentru
întreprinderile inovative (cel mai nou serviciu) și rețeaua
poate ajuta clienții atunci când aceștia caută parteneri de
afaceri, în afara propriei lor țări, poate evalua nevoile unei
firme și oferă consiliere într-o gamă largă de aspecte de
ordin comercial". La eveniment au participat 33 agenții
economici care au primit consultații privind oportunitățile
rețelei EEN și conceperea profilului și vizibilitatea oferită
de rețea. Pentru detalii click aici.
Luni, 25 iulie 2016, reprezentanții Camerei de Comerț și
Industrie a Republicii Moldova s-au întâlnit cu agenții
economici din raionul Hâncești, pentru a discuta despre
organizarea unei misiuni economice în Polonia. Scopul
acestei misiuni este de a permite IMM-urilor din raionul
Hâncești să se dezvolte pe plan internațional, să găsească
noi parteneri pentru exportul produselor moldovenești și
de asemenea, să facă schimb de experiență. În cadrul
evenimentului, CCI a prezentat rețeaua Enterprise Europe
Network care reprezintă o modalitate reală pentru agenții
economici autohtoni să-și găsească noi parteneri de afaceri
și să-și realizeze produsele în UE. Pentru detalii click aici.
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Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii
În perioada 19—27 aprilie au avut loc patru sesiuni de
instruire în raioanele Soroca, Cimișlia, Nisporeni și
Sângerei în care au fost prezentate serviciile EGuvernare pentru Business și Rețeaua EEN.





La 24 mai curent, ODIMM a organizat o zi de informare
dedicată oportunităților oferite de Programul COSME
și EEN la care au participat antreprenori și
reprezentanți ai asociațiilor de tineri din toată
republica. Pentru detalii, click aici.



Pe 25 și 27 mai curent, în cadrul Incubatoarelor de
Afaceri de la Cimișlia și, respectiv, Nisporeni au avut
loc sesiuni de informare referitoare la Enterprise
Europe Network. Pentru detalii, click aici.



În luna iunie ODIMM a elaborat și diseminat primul
newsletter dedicat Enterprise Europe Network. Pentru
a vizualiza, click aici.
La 10 iunie, ODIMM a prezentat EEN societății civile,
cadrului didactic și studenților ASEM. Pentru detalii,
click aici.
La data de 06 iulie ODIMM a organizat un atelier de
lucru (Zi informativă) pentru antreprenoarele din
cadrul Platformei Naționale a Femeilor (PNAF) cu
prezentarea oportunităților rețelei EEN, lucru practic
de redactare a profilului companiei și exerciții de
comunicare internațională. Pentru detalii, click aici.






19 iulie curent, pentru antreprenorii din Sângerei,
Glodeni, Râșcani și Drochia; Pentru detalii click
aici.
21 iulie curent, pentru antreprenorii din raioanele
Nisporeni, Călărași și Ungheni. Pentru detalii, click
aici.
26 iulie curent, pentru antreprenorii de din
Ceadâr-Lunga, Comrat, Taraclia și Vulcăneștii.
Pentru detalii click aici.
2 august curent, pentru antreprenorii din Leova,
Hâncești, Cantemir. Pentru detalii click aici.
4 august curent, pentru antreprenorii din Cimișlia,
Cahul, Basarabeasca, Ialoveni, Tvardița.
9 august curent, pentru antreprenorii din Soroca,
Dondușeni, Edineț, Briceni, Ocnița.
11 august curent, pentru antreprenorii din StefanVoda, Căușeni, Anenii Noi

Pe parcursul perioadei au fost distribuite mai multe cereri
de parteneriat în rândul IMM-urilor din Moldova (3), s-au
creat 2 Expression of Interest (EoI) în cadrul EEN si s-a
stabilit un Acord de Parteneriat.

În perioada 22 iunie –29 iulie curent, au avut loc 6
sesiuni de informare privind oportunitățile oferite de
EEN în cadrul evenimentului regional „Oportunități
pentru Dezvoltarea IMM”. Astfel, la data de:




22 iunie a fost realizată o sesiune de informare
pentru antreprenorii din raioanele Rezina,
Șoldănești, Telenești și Florești; Pentru detalii,
click aici.
15 iulie pentru antreprenorii din Dubăsari,
Strășeni, Criuleni și Orhei; Pentru detalii click
aici.
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Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
Institutul de Fizică Aplicată în parteneriat cu Agenția pentru
Inovare și Transfer Tehnologic a organizat la 3 martie, 2016
workshop-ul "Lumina în viață" ca urmare a seriei de
evenimente LIGHT talks care au avut loc în diferite țări
europene, n cadrul proiectului LIGHT2015 organizat pentru
a marca Pentru detalii click aici.
La data de 21 aprilie curent, Consorţiumul EEN Moldova a
participat la atelierul de lucru ”Rețeaua Enterprise Europe
Network pentru IMM-uri cu potențial de internaționalizare
și capacitate de inovare”. Evenimentul a avut loc în orașul
Vaslui din România și a cuprins două platforme de discuții:
Rețeaua Enterprise Europe Network în sprijinul IMM-urilor:
Prezentare servicii de internaționalizare firme CCI Bacău și
Rețeaua Enterprise Europe Network în sprijinul IMM-urilor:
Prezentare servicii de inovare firme Tehnopolis Iasi. Pentru
detalii click aici.
La data de 5 mai 2016, a avut loc seminarul ”Eficiența
resurselor energetice și utilizarea durabilă a materiilor prime
în sectorul de prelucrare a lemnului”. Acest eveniment este
organizat de către AITT în cadrul proiectului RERAM finanțat
de Uniunea Europeană prin intermediul Programului Cadru
7 pentru cercetare și inovare. În cadrul seminarului, experții
din Austria au prezentat metode, soluții și instrumente
practice pentru sporirea eficienței resurselor energetice De
asemenea, au fost prezentate noile soluții pentru creșterea
nivelului de performanță și inovare în Republica Moldova și
țările din Europa de Est și oportunitățile pentru companii pe
care le oferă Rețeaua Enterprise Europe. Pentru detalii click
aici.
Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic a organizat
seminarul informativ „ Oportunități de dezvoltare și
promovare a afacerilor inovaționale”, unde au fost
invitați reprezentanții IMM-urilor și persoanele interesante
în dezvoltarea antreprenoriatului inovațional. În cadrul
evenimentului au fost prezentate oportunitățile oferite de
Enterprise Europe Network pentru IMM-urile din RM.
Seminarul a avut loc în cadrul programului de afaceri
prezentat la ce-a de-a XV-a ediție a Expoziției Naționale
”Fabricat în Moldova”, care a a avut loc in perioada 03-07
februarie 2016, la CIE Moldexpo. Pentru detalii click aici.

În perioada 28-29 ianuarie 2016, Agenția pentru Inovare
și Transfer Tehnologic a organizat cu suportul programului
european de asistență tehnică TAIEX, seminarul “Noi
Strategii de Dezvoltare a Clusterelor Inovative”. În cadrul
seminarului s-au discutat subiecte precum: clusterele
inovative din perspectiva mediului academic si a IMMurilor, cele mai bune practici din Romania și Germania,
suportul financiar de care poate beneficia un cluster, etc.
La eveniment au participat peste 60 de reprezentanți ai
mediul academic, instituții de cercetare, IMM și autorități
publice. Pentru detalii click aici.
În perioada 21-22 aprilie, la Agenția de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală, a avut loc Simpozionul
științifico-practic ”Lecturi AGEPI”, ediția a XVIII-a. Scopul
acestui eveniment este de a oferi o platformă de
dezbateri pentru subiecte și probleme din domeniul
proprietății intelectuale. De asemenea, a fost subliniat
rolul pe care îl are Uniunea Europeană prin
implementarea diferitor proiecte în Republica Moldova,
fiind dat exemplul Rețelei Enterprise Europe Network și
Serviciului IPR HELPDESK, cu obiectivele pe care le au și un
scurt istoric al acestora. Pentru detalii click aici.

MD-2028, Chișinău, str. Miorița 5, et.4 tel:
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Rețeaua de Transfer Tehnologic din Moldova




Seminar Informativ: Rolul standardizării
pentru plasarea produselor pe piața UE,
indicatorii geografici, denumirile de origini și
oportunitățile de finanțare pentru beneficiarii
EEN Moldova.
Data: 13 mai 2016, ora 09:30
Locul desfășurării: Academia de Științe a
Moldovei (B-dul. Ștefan cel Mare, nr. 1), Sala
mică de conferințe, etajul 2. Detalii aici
Seminar de informare cu privire la
oportunitățile de participare a grupurilor de
cercetare din Republica Moldova la
Programul ORIZONT2020 pentru anii 20162017.
Data: 18 mai 2016
Locul desfășurării : evenimentul a avut loc
la Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din
Bălți. Detalii aici.



Atelier de Lucru: Awareness raising event on
innovation activities in Horizon 2020.
Data: 20 mai 2016
Locul desfășurării : Hotel Jolly Alon,
Chișinău. Detalii aici.



Atelier de lucru: Reuniunea finală de proiect
TecTNet.
Data : la data de 10 iunie
Locul desfășurării : evenimentul s-a
desfășurat la Universitatea de Stat ,,Alecu
Russo” din Bălți. Detalii aici.



Eveniment de promovare: Marie Sklodowska
Curie actions:
From association to
participation.
Data : 22 iunie 2016
Locul desfășurării : Hotel Jolly Alon, Chișinău.
Detalii aici.



Forul Asociațiilor de Suport Business și
sesiunea de matchmaking.
Data: 31 mai 2016
Locul desfășurării: Hotelul “VisPas”,
Chișinău, 31 mai 2016.



Seminar Informativ: Extinderea rolului
mărcilor,
brandurilor, a designului
industrial și a indicațiilor geografice în
economia modernă.
Data: 30 iunie 2016
Locul desfășurării : Evenimentul a avut
loc în cadrul filialei Tighina a Camerei de
Comerț și Industrie a Republicii Moldova.
Detalii aici și aici.



În perioada imediat următoare, Rețeaua
de Transfer Tehnologic a Moldovei își
propune să organizeze două evenimente
ce vor avea ca tematică centrală Rolul
standardizării
pentru
plasarea
produselor pe piața UE, indicatorii
geografici, denumirile de origini și
oportunitățile de finanțare pentru
beneficiarii EEN Moldova. Cu mai multe
date vom reveni pe parcurs.

MD-2012, Chişinău, str. Vasile
Alecsandri 109
Tel: +37369031439;
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Internaţionalizarea Afacerii prin intermediul
EEN

La data de 28 iulie curent, în Iaşi, România a
avut loc un eveniment de brokerage
organizat de ODIMM în parteneriat cu
Camera de Comerţ şi Industrie din Iaşi la
care au participat 15 antreprenori şi
managerii Incubatoarelor de Afaceri din RM,
precum şi 10 antreprenori, reprezentanţi ai
Incubatorului de Afaceri din Iaşi şi . La
eveniment
au
participat
membrii
consorţiumului EEN Moldova care au
prezentat activitatea EEN Moldova.
În perioada 31 mai – 1 iunie curent, 5
membri ai Consorțiului Enterprise European
Network Moldova au participat la sesiunea
de instruire pentru ”Nou veniți”, care a avut
loc la Brussels. Scopul principal al sesiunii a
fost acela de a prezenta rolul diferitor actori
în cadrul sistemului, principalele obiective și
modalitățile de atingere a lor. Sesiunea a
inclus prezentările referitoare la rolul și
relaționările dintre Comisia Europeană și
EASME, modalități de comunicare în cadrul
rețelei, aspecte tehnice și de vizibilitate. În
urma instruirii cei 35 de participanți ai
Rețelei, veniți din diferite state, au reușit săți îmbunătățească cunoștințele referitoare la
aspectele cheie necesare în asistarea
întreprinderilor în procesul de creare a
parteneriatelor,
aspecte
legate
de
modalitățile de colaborare și de desfășurare
a activităților în Rețeaua EEN.

Servicii de consultanță la dispoziția întreprinderii dumneavoastră!

Puncte naționale de contact

Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii
Moldova
MD-2004, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 151
Coordonator: Cristina PANOV

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
MD-2004, Chişinău, str. Serghei Lazo, 48
Coordonator: Oxana PALADICIUC

Tel: +373 (22) 23 53 32
Email: cristina.panov@chamber.md

Tel: +373 (22) 21 15 82
Email: een@odimm.md

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
MD-2028, Chişinău, str. Mioriţa 5, et.4
Coordonator: Vadim IAŢCHEVICI
Tel: +373 (22) 88 25 69
E-mail: vadim.iatchevici@gmail.com

een.ec.europa.eu

Asociaţia Obştească „Reţeaua de Transfer
Tehnologic a Moldovei”
MD-2012, Chişinău, str. Vasile Alecsandri 109
Coordonator: Vitalie MORARU
Tel: +373 69 03 14 39; +373 76 09 08 09
Email: moraruvtl@gmail.com

