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EEN Can HELP 
 

 

Ai nevoie de furnizori, cauți soluții alternative de aprovizionare, nu 

ai acces la materii prime, cauți tehnologii pentru reconversia 

producției, sau vrei sa iți schimbi modelul de afaceri?   

Scrie-ne un email la office@adrcentru.ro si spune-ne cu ce te putem 
ajuta. Nu uita sa ne lași datele de contact, iar un coleg din echipa 
EEN va reveni in cel mai scurt timp posibil.  

Enterprise Europe Network (EEN) este o inițiativă a Comisiei 
Europene, cea mai mare rețea care sprijină întreprinderile din peste 
60 de țări din întreaga lume.  

Află mai multe despre noi aici: EEN ADR Centru 

1. Campania EEN Can Help – ADR Centru 

Punct si de la CAPAT! Esti 

start-up, IMM sau companie 

mare si ai nevoie de suport 

pentru afacerea ta? Echipa 

EEN din cadrul ADR Centru 

iti sta la dispozitie cu un set 

de servicii  gratuite de 

informare, sprijin şi 

consiliere 

http://www.adrcentru.ro/prezentarea-proiectului/


 
 

                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enterprise Europe Network 

este cea mai mare rețea de 

sprijin a IMM-urilor și are ca 

obiectiv susținerea și 

stimularea potențialului de 

dezvoltare și inovare al 

mediului de afaceri din 

Europa. 

 

 

SMEBOOK este o platformă inovativă în care companiile și 

angajații lor se pot conecta și schimba în mod inteligent resurse 

și informații. 

Fight COVID-19 este un hub inovativ pan-european, care 

reunește companii din toată Europa, astfel încât aceștia să își 

poată împărtăși soluțiile tehnologice pentru combaterea COVID-

19. Obiectivul este de a crea o rețea largă care să permită 

întreprinderilor să se „întâlnească” și să-si propună parteneriate 

solide care să răspundă crizei generate de răspândirea COVID-19. 

În plus, dacă vă înregistrați compania pe SMEBOOK și vă înscrieți 

la „Fight COVID-19” veți obține un Abonament gratuit pentru o 

perioadă de 2 luni.  

 
Pentru mai multe informații si înscrieri accesați: 
https://smebook.eu/profile/view/o/fight-covid-19/ 

 

2. SMEBOOK – o inițiativă a pieței 

tehnologice 

http://een.ec.europa.eu/
https://smebook.eu/profile/view/o/fight-covid-19/


 
 

                                                                                                                           
 

 

  

 

Apelul se adresează startup-urilor, antreprenorilor, inovatorilor și 

tehnologiilor existente din întreaga lume care dețin soluții gata de 

implementare în vederea atenuării impactului COVID-19 asupra turismului 

și oferirea de sprijin călătorilor, întreprinderilor și autorităților. 

Cerința este ca aceste soluții să se încadreze în următoarele 3 categorii: 

 Vindecarea pentru oameni: soluții axate pe măsuri de siguranță, 

metode de igienizare, detectare timpurie; 

 Vindecarea pentru prosperitate: soluții axate pe aplicații digitale 

pentru turism, economie colaborativă, economie circulară; 

 Vindecarea pentru destinații: soluții axate pe tehnici de revenire 

pentru destinații: comunicări privind criza, gestionarea crizelor; 

Următorii pași pe care OMT  îi va urma constau în:  

 crearea unei broșuri digitale care să conțină cei mai buni furnizori 

de soluții de top pentru guverne în vederea redresării/revenirii 

turismului;  

 susținerea unei sesiuni de prezentare a finaliștilor pentru Statele 

Membre ale OMT, cu participarea Secretarului-general al 

organizației;  

 conectarea startup-urilor cu UNWTO Innovation Network în care 

se regăsesc mai mult de 6500 de puncte focale din rândul 

antreprenoriatului, al corporațiilor, al instituțiilor publice și a celor 

educaționale, al incubatoarelor și al investitorilor. 

Forumularul de înregistrare poate fi găsit accesând link-ul 

https://www.unwto.org/healing-solutions-tourism-challenge. 

 

2.1 Healing Solutions for Tourism – Innovation 

Challenge 

Organizația Mondială a 

Turismului (OMT) a lansat 

un apel de soluții care să 

contribuie la diminuarea 

impactului pe care criza 

cauzată de izbucnirea 

COVID-19 îl are asupra 

sectorului turismului. 

. 

 

Provocarea la 

inovare/apelul pentru 

soluții este deschis în 

perioada 25 martie – 15 

aprilie 2020 iar start-

uprile de top vor fi 

anunțate pe 20 aprilie. 

 

https://www.unwto.org/healing-solutions-tourism-challenge


 
 

                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate măsurile vor fi aplicate în perioada în care în România este 
stare de urgență cât și pentru o perioadă de 30 de zile de la 
încetarea acestei stări. 

O primă măsură care vine în sprijinul mediului de afaceri este 
suspendarea sau, după caz, neînceperea executării silite a 
creanțelor bugetare. În acest sens, nu se mai emit somații, popriri 
asupra disponibilităților bănești și a veniturilor urmăribile și nu vor 
mai fi instituite sechestre asupra bunurilor. 

Apoi, s-a decis rambursarea TVA-ului, în cursul lunii martie, pentru 
toate deconturile soluționate și pentru care s-au emis decizii de 
rambursare la zi  și implementarea unui nou mecanism de 
rambursare a TVA, care vizează soluționarea cu celeritate a 
deconturilor, începând cu data de 1 aprilie 2020. Reprezentanții 
ANAF suspendă acțiunile de control fiscal (a inspecțiilor fiscale, a 
controalelor antifraudă) cu excepția verificărilor ce pot fi efectuate 
de la distanță sau a cazurilor de evaziune fiscală unde sunt indicii în 
acest sens. 

Totodată, se amână termenul de depunere a declarațiilor fiscale de 
la 25 martie 2020, până la data de 25 aprilie 2020. 

Sursa: Digi24 – 17/03/2020 

3. Sprijinul mediului de afaceri prin măsuri luate 

de Ministerul Finanțelor pentru a contracara 

criza COVID-19 Ministrul Finanțelor, Forin 
Cîțu, a prezentat, câteva dintre 
cele mai importante măsuri pe 
care ministerul pe care îl 
conduce le are în vedere în 
perioada imediat următoare 
pentru a ajuta firmele să 
treacă mai ușor prin perioada 
de criză generată de 
răspândirea COVID-19 

 



 
 

                                                                                                                           
 

                                                    

 

 

  

 

 

Biroul Enterprise Europe Network (EEN) din cadrul ADR Centru vă supune atenției o 

oportunitate de finanțare destinată organizațiilor implicate în acordarea unor 

răspunsuri rapide în contextul pandemiei cu COVID-19.  

Această finanțare este acordată prin Inițiativa Central Europeană și vizează 

următoarele domenii de intervenție: 

 Asistență medicală și telemedicină (MED) - este eligibilă achiziționarea 
echipamentelor ce răspund unor nevoi medicale urgente, achiziționarea 
sistemelor software și/sau a altor instrumente IT ce pot facilita activitățile 
de telemedicină 

 Educație și sisteme de e-learning / învățare la distanță (EDU) – este 
eligibilă achiziționarea echipamentelor pentru sistemele de e-learning, 
inclusiv sisteme hardware (plăci digitale, computere, laptopuri, tablete, alte 
dispozitive IT etc.) și software 

 Sprijin pentru întreprinderi micro, mici și mijlocii (MSME) este eligibilă 
achiziționarea echipamentelor ce contribuie la dezvoltarea unor modalități 
inteligente pentru desfășurarea activităților în cadrul întreprinderii 

 
Pot depune proiecte organizații publice și private precum și organizațiile 

internaționale/regionale. Toți solicitanții vor furniza în formularul de cerere date 

cu privire la statutul juridic, iar ONG-urile/organizațiile societății civile și entitățile 

private sunt obligate să anexeze o dovadă oficială a formei de înregistrare (se va 

include o traducere în limba engleză).  

Solicitanții pot depune maxim două propuneri distincte de proiect, cu condiția ca 

beneficiarii finali ai proiectului să fie diferiți. 

Mai multe informații privind Apelul de finanțare găsiți aici: 
https://www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-
launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare 

4. Finanțare nerambursabilă pentru acordarea unor 

răspunsuri rapide în contextul pandemiei cu COVID-19 

Se pot obține finanțări 

de până la 40.000 

euro/proiect, din care 

finanțarea 

nerambursabilă poate 

ajunge de până la 100% 

din valoarea totală. 

Buget total alocat 

600.000 euro 

Termenului de 

depunere: 9 aprilie 2020 

Cererile vor fi transmise 

exclusiv prin email la 

applications@cei.int 

http://www.adrcentru.ro/prezentarea-proiectului/
https://www.mae.ro/node/1467
https://www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare
https://www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare
mailto:applications@cei.int

