
Titlul proiectului: “Consultation of Enterprise Europe Network partners for the 

work programme for 2020-2021 implementation period for COSME activities - 

PROSME” 

Numar contract : 879476 — PROSME 

Program: COSME - Europe’s programme for small and medium-sized 

enterprises, Call COSME – COS-EEN-SGA4-2020-2021; 

Durata proiectului: 01.01.2020 - 31.12.2021 

Valoare totală a proiectului: 1,024,580 Euro 

Valoare INMA : 112,165 Euro 

Partenerii implicaţi în realizarea proiectului sunt:  

Coordonator proiect: AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA 

SUD-MUNTENIA (ADRSM) 

Partener 2 proiect: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI 

TURISMULUI 

Partener 3 proiect: CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE PRAHOVA 

(CCIPH) 

Partener 4 proiect: AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA 

BUCURESTI -ILFOV (ADRBI ) 

Partener 5 proiect: FUNDATIA CENTRUL ROMAN PENTRU 

INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII (CRIMM) 

Partener 6 proiect: UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI 

(UPB) 

Partener 7 proiect: ASOCIATIA CONSTRUCTORILOR DE AUTOMOBILE 

DIN ROMANIA (ACAROM) 

Partener 8 proiect: ASOCIATIA ROMANA PENTRU INDUSTRIA 

ELECTRONICA SI SOFTWARE (ARIES) 

Partener 9 proiect: SC IPA SA  

Partener 10 proiect: Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru 

Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare (INMA)  



Partener 11 proiect: CEC BANK SA  

Partener 12 proiect: SC INPULSE PARTNERS SRL 

Responsabil Proiect din partea INMA: Dr. Ing. Cornelia Muraru-Ionel 

 

Obiectivul general al proiectului consta in asigurarea accesului la servicii de 

dezvoltare a afacerilor, prin cooperare transnationala, de inalta calitate, gratuite 

si usor accesibile furnizate de Enterprise Europe Network in regiunea RO3 

(Regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud Muntenia), in scopul: 

- cresterii competitivitătii entitatilor din regiunea RO3 in special IMM-

uri si sprijinirii eforturilor acestora pentru a avea acces pe piata internă 

a Uniunii Europene si pe cea internatională; 

- cresterii accesului entitatilor din regiunea RO3, in special la 

oportunitati de parteneriate transnationale; 

- cresterii competitivitatii pe plan international a entitatilor din regiunea 

RO3, in special IMM-uri, prin crearea premiselor cresterii potentialului 

de inovare si a capacitatii de inovare ale acestora; 

- imbunatatirii abilitatilor si capacitatilor entitatilor din regiunea RO3, in 

special IMM-uri, de a utiliza oportunitatile oferite de politicile si 

programele specifice ale Uniunii Europene; 

- cresterea gradului de implicare a entitatilor din regiunea RO3, in 

special procesele de consultare publice aferente politicilor specifice ale 

Uniunii Europene; 

- crearii unui « one-stop-shop » pentru suportul în afaceri si inovare de-a 

lungul întregului lant valoric. 

 

PRINCIPALELE SERVICII OFERITE DE INMA IN CADRUL 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK :  

a) Organizarea de actiuni de brokeraj si company mission in scopul 

identificarii de potentiali parteneri de afaceri transnationali, clienti sau 



furnizori, si parteneri in cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare-

inovare (din tarile membre ale retelei Enterprise Europe Network – 

EEN). 

b) Acorduri de parteneriat (PA) 

Tipuri de acorduri de parteneriat (PA), în funcție de obiectul colaborării. 

- PA comercial ; 

- PA tehnologic ; 

- PA cercetare - acord de parteneriat incheiat in cadrul unei oferte de 

proiect depusa in cadrul unui program de finantare al Uniunii Europene. 

 

c) Profile 

Scopul profilelor este de a asigura suport clientilor Enterprise Europe Network 

(EEN) pentru a-si prezenta afacerea în baza de date EEN.  

Criterii luate in considerare la elaborarea si validarea profilului : 

- Claritate si coerenta; 

- Avantaje și aspecte inovatoare ; 

- Acuratete lingvistica ; 

- Asteptarile din punctul de vedere al cooperarii transnationale. 

Categorii si tipuri de profile : 

- Profile de afaceri : cerere si oferta de cooperare; 

- Profile tehnologice : cerere si oferta de cooperare; 

-  Profile de cercetare. 

Profilele incarcate in baza de date EEN si validate sunt vizibile la nivel mondial 

și reprezintă elementul cheie în crearea de parteneriate transnationale de succes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


