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CUPRINSUL PREZENTĂRII 

1.Ce este Enterprise Europe 

Network (EEN)? 

2.EEN în Moldova 

3.Beneficiarii eligibili 

4.Serviciile EEN 

5.Contacte 
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• Peste 50 de țări 

• Mai mult de 600 parteneri 

• Circa 3000 de experți 
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EEN – Rețeaua Întreprinderilor 

Europene 
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Obiectivele EEN 

• Accesul IMM-urilor spre noi piețe și 

internaționalizare; 

• Oportunități de cooperare în afaceri; 

• Servicii de informare și consultanță. 
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EEN în Moldova 
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Camera de Comerţ şi Industrie a 

Republicii Moldova (CCI) 
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Contacte:  

Web: www.chamber.md   

Email: ludmila.botosan@chamber.md  

http://www.chamber.md/
http://www.chamber.md/
mailto:ludmila.botosan@chamber.md
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Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) 
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Contacte:  

Web: www.odimm.md    

Email: o.paladiciuc@odimm.md   

http://www.odimm.md/
mailto:o.paladiciuc@odimm.md
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Agenția Națională pentru Cercetare și 

Dezvoltare (ANCD) 
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Contacte:  

Web: http://ancd.gov.md/ro     

Email: vadim.iatchevici@gmail.com    

http://ancd.gov.md/ro
mailto:vadim.iatchevici@gmail.com
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RTTM 

 SCOP: 

      Promovarea inovării și transferului tehnologic în Republica Moldova, prin 

crearea și promovarea unei platforme eficiente de interacțiune între principalele 

părți interesate și organizațiile implicate în acest proces. 

  

OBIECTIVE: 

• aplicarea și comercializarea rezultatelor științifice; 

• promovarea activităților specifice pentru sectorul de cercetare și inovare; 

• oferirea consultantanței de afaceri în domeniul inovării și transferului de 

tehnologie. 
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BENEFICIARII ELIGIBILI  

EEN Moldova 

IMM-urile din Republica Moldova care sunt în căutare de: 

• parteneri comerciali de peste hotare; 

• parteneri în tehnologie; 

• parteneri din domeniul cercetării și dezvoltării; 

• parteneri din domeniul inovării. 
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Serviciile EEN Moldova 

Realizarea de parteneriate cu IMM-urile din Europa; 

Acces la fonduri pentru cercetare, inovare și transfer tehnologic; 

Acces la legislația privind piața de desfacere europeană; 
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Realizarea de parteneriate cu IMM-

urile din Europa 
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Câteva căi oferite de EEN care vor fi disponibile în 

curând pentru internaționalizarea afacerii 

dumneavoastră sunt: 

•Participarea la evenimente de brokeraj organizate în 

cadrul rețelei EEN cu participarea partenerilor europeni; 

•Organizarea vizitelor de studiu la partenerii din Europa; 

•Participarea la expozițiile internaționale în domeniul 

inovării și transferului tehnologic. 
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Acces la fonduri pentru cercetare, 

inovare și transfer tehnologic 
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Câteva exemple de instrumente pentru finanțarea IMM-

urilor din Moldova sunt: 
• ORIZONT 2020; 

• COSME; 

• ERASMUS +; 

• (USAID) Development Innovation Ventures (DIV) ; 

• Dezvoltarea afacerilor inovatoare pentru o creştere economică durabilă 

la nivel local (PNUD Moldova (UNDP Moldova)), finanțator: Ministerul 

Afacerilor Externe al Norvegiei, tip de finanțare – granturi/subvenții; 

• Echipa de susținere a micului business moldova, finanțator: Guvernul 

Suediei, Uniunea Europeană, tip de finanțare Granturi / Subvenții. 
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Acces la legislația privind piața de 

desfacere europeană 
Partenerii consorțiumului vă pot informa despre reglementările pieței UE și 

utilizarea întregului potențial al acesteia: 

 

• Informaţii Generale despre Uniunea Europeană; 

• Impozitarea mărfurilor în Uniunea Europeană; 

• Dreptul la proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană; 

• Iniţierea afacerii în Uniunea Europeană; 

• Informaţia cu privire la piaţă; 

• Soluţionarea problemelor ce apar în procesul de iniţiere a afacerii în UE. 
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Concluzii 

• EEN Moldova nu este o sursă de finanțare, dar prin serviciile de 

consultanță și susținere oferite de întreg consorțiumul vă poate ajuta să 

accesați fonduri europene pentru dezvoltarea propriei afaceri; 

 

• Dezvoltarea și internaționalizarea IMM-urilor este obiectivul principal 

al EEN Moldova; 

 

• Întreprinderile mari vs IMM-uri; 

 

• Dezvoltarea economiei țării este în strânsă legătură cu dezvoltarea 

IMM-urilor. 

Enterprise Europe Network Moldova | 15 



PLACE PARTNER’S 

LOGO HERE 

Contacte 

Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei 

Email: mttn.ngo@gmail.com  

Tel.: +373 69031439, +373 68586477 

 

Web: www.rttm.md    

Adresa: Chișinău, str. Ștefan cel Mare nr. 127 

 

mailto:mttn.ngo@gmail.com
http://www.rttm.md/

