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Continuarea activității Enterprise Europe Network și a PROSME în 
perioada 2022-2025:

 
▪Un nou context strategic european – tranziția către o economie sustenabilă, 

digitalizată si rezilientă
▪Redresarea post pandemica

Un nou context politic european – razboiul din Ucraina
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Obiectiv general

Întărirea competitivității și 
sustenabilității întreprinderilor (IMM) 
din Macroregiunea RO3 pentru a 
beneficia de oportunitățile oferite de 
Piața Unică și piețele globale, pentru a 
inova, a se dezvolta și extinde 
internațional. Crearea unui context și 
asigurarea unui cadru de servicii 
pentru IMM care să le asiste în 
redresarea din criza pandemică. 

Obiective specifice

Sprijinirea IMM pentru:

▪Extinderea afacerilor pe Piața Unică și la nivel 
internațional;
▪Adoptarea măsurilor de transformare a afacerii 
spre sustenabilitate și digitalizare;
▪Inovare, reziliență;
▪IMM feedback european.
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Servicii EEN noi
•Sustenabilitatea
•Digitalizarea
•Start-up-uri, 
scale-up-uri

•Antreprenoriat 
feminin

Servicii EEN 
“tradiționale”

•Piața unică
•Internaționalizarea
•Accesul la finanțare
•Inovarea

Arii tematice și activități

• Reziliența
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Activități 
Domenii 
Guvernanță
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Proceduri și metode de lucru

▪No-wrong-door;
▪Abordarea centrată pe client;
▪Parteneriatul cu clientul, 
reflectată în client-journey;
▪Hub and spoke;
▪Cooperarea cu stakeholderi și 

actori naționali, locali; 
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Sustenabilitatea
Concentrentrarea pe construirea și consolidarea capacității de a 
integra sustenabilitatea în serviciile EEN 

Evaluarea de bază a sustenabilității IMM

Activități de creștere a gradului de conștientizare (modele de 
afaceri, inclusiv aspecte sociale și legate de mediu etc)
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Sustenabilitatea
Servicii de consiliere dedicate pentru accesul la finanțare,  
inovarea și adoptarea tehnologiilor noi, parteneriate, standardizare.

Colaborarea cu EREK, clustere verzi, de tehnologie curată, de 
economie socială, Euroclusters, Climate KIC, hub-uri de inovare 
socială, Pactul pentru competențe, EU-OSHA
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Ecosisteme industriale
Priorități SGs EEN 
Sprijinirea dezvoltării și implementării căilor de tranziție verzi și 
digitale în fiecare ecosistem

- Monitorizarea, identificarea și raportarea oricăror dificultăți cu 
care se confruntă IMM-urile, în special orice întreruperi ale 
lanțului de aprovizionare sau perturbări ale SM

- Promovarea participării IMM-urilor la alianțele industriale
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Ecosisteme industriale
Căi de tranziție  
Diferiți actori dintr-un ecosistem industrial urmează o abordare 
comună și coordonată pentru derularea acțiunilor care 
sprijină tranziția verde și digitală.

Priorități CE
Turism (februarie 2022) și Industrii intensiv consumatoare de 
energie
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Ecosisteme industriale

Economia de proximitate

- Include afaceri care promovează lanțurile valorice locale scurte 
pentru producția și consumul local

- Este caracterizată de afacerile care operează cu personal și 
servicii de contact (mici magazine, restaurante, curățătorii etc) 
și de “hub-uri de proximitate” (comunități și inițiative locale, 
clustere, parteneriate public-privat etc)  
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Ecosisteme industriale

Noul planul de acțiune pentru economia socială (decembrie 
2021)

Consolidează investițiile sociale, sprijină actorii din economia 
socială să creeze start-upuri, afacerile să se extindă, să inoveze și 
să creeze locuri de muncă.
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Noile inițiative UE relevante 

Strategia industrială actualizată
Pachetul Fit for 55 
Busola digitală pentru deceniul digital
Global Gateway 
Mecanismului Național de Redresare și Reziliență
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Noile inițiative UE relevante 

Strategia industrială actualizată
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-industrial-strategy-update-20
20_en.pdf

Raportul anual Single Market
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd-annual-single-market-report-2021_en.pdf

Analiza dependențelor
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48878

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-industrial-strategy-update-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-industrial-strategy-update-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd-annual-single-market-report-2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48878
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Noile inițiative UE relevante - Pachetul Fit for 55

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0550

Revizuirea ETS
https://ec.europa.eu/info/files/revision-eu-emission-trading-system_en

Regulamentul privind utilizarea terenurilor, silvicultura și agricultura - eliminarea dioxidului 
de carbon prin absorbție naturală

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/DOC/?uri=CELEX:52021PC0554&from=EN

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0550
https://ec.europa.eu/info/files/revision-eu-emission-trading-system_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/DOC/?uri=CELEX:52021PC0554&from=EN
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Noile inițiative UE relevante – Fit for 55
 
Directiva privind energia regenerabilă
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0557

Directiva privind eficiența energetică
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0558

Regulamenul revizuit privind infrastructura pentru combustibili alternativi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/DOC/?uri=CELEX:52021PC0559&from=en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0557
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0558
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/DOC/?uri=CELEX:52021PC0559&from=en
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Noile inițiative UE relevante – Fit fot 55
Inițiativele pentru combustibilii folosiți în aviație și transportul maritim
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0561
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0562
Directiva revizuită privind impozitarea energiei
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52021PC0563
Noul mecanism de ajustare
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52021PC0564
Social Climate Fund
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-de
al/social-climate-fund_ro

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0561
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0562
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52021PC0563
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52021PC0564
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal/social-climate-fund_ro
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal/social-climate-fund_ro


een.ec.europa.eu

Noile inițiative UE relevante

Global Gateway
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gat
eway_en

Mecanismul de redresare și reziliență
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-res
ilience-facility_en

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
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VA MULTUMIM!

  


