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Organizatia gazda

Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta -
organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică, fără scop
patrimonial, non profit, creată pentru a reprezenta, apăra şi susţine
interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri, în raport cu
autoritățile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate.

een.ec.europa.eu

Istoric parteneriat public (OSIM Bucuresti) –
privat (CCINA Constanta)

CR3P Constanta a fost înfiinţat în urma semnării la data de
15.07.1999 a Convenţiei de colaborare cu Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci Bucureşti, convenţie actualizată la
data de 01.08.2013.
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Activitatea PATLIB Constanta

Implicarea in proiecte europene de constientizare a
rolului proprietatii industriale, pentru IMM-uri –
Proiectul Enterprise Europe Network

een.ec.europa.eu

Rețeaua Enterprise 
Europe 

cea mai mare
rețea de sprijin pentru
IMM-urile cu ambiții 

internaționale



een.ec.europa.eu

Enterprise Europe Network –
“one – stop – shop” (ghișeu unic) de servicii pentru
stimularea creșterii economice și a locurilor de muncă
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Enterprise Europe 
Network este un 

instrument cheie in 
strategia UE pentru

creștere
economică și

crearea de locuri
de muncă

Lansată în Februarie
2008 de CE, DG GROW 
(fost DG “Întreprinderi

și Industrie" )
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Co-finanțată din 2015 
prin programele

COSME și HORIZON 
2020 – care 
încurajează

competitivitatea și
inovarea IMM-urilor

europene
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Finanțare totală de 
peste 180 

millioane EURO
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În 2018, Rețeaua Enterprise Europe își marchează cea de-a zecea aniversare. 
Pentru a sărbători această etapă, partenerii din întreaga lume vor sărbători 
alături de o parte dintre cele 2,6 milioane de IMM-uri pe care le-au ajutat să 

inoveze și să crească la nivel internațional.

Mai mult de 230 000 de companii au realizat 700 000 de conexiuni internaționale de 
afaceri prin intermediul inițiativelor de rețea, cum ar fi evenimentele de brokeraj și 

misiunile economice.

Enterprise Europe Network – http://een.ec.europa.eu



România

56 140
IMM-uri au beneficiat de 

informațiile noastre privind
serviciile oferite de Rețea

7 000
IMM-uri au participat la evenimente
de brokeraj și peste  22.214 întâlniri

de afaceri

6 780
IMM-uri au beneficiat de consilierea
oferită de experții nostri pentru a-i 
sprijini să inoveze și să crească pe

plan internațional

209
IMM-uri au beneficiat de pachete

personalizate de servicii în sprijinul
inovării

2008-2018
În peste 10 ani

70 120
IMM-uri au beneficiat de 

serviciile cheie ale 
Rețelei

een.ec.europa.eu

3000 +
EXPERȚI

3000 +
EXPERȚI

600+
ORGANIZAȚII

60+
ȚĂRI DIN LUME
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Macroregiunea 1: Consorțiul « BISNet Transylvania »

Macroregiunea 2: Consorțiul « ERBSN »

Macroregiunea 3: Consorțiul « PRO SME »

Macroregiunea 4: Consorțiul « Ro – Boost SMEs »

Enterprise Europe Network – România
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Consorțiul ERBSN (Eastern Romanian Business Support Network)
www.enterprise-europe-erbsn.ro
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Consorțiul ERBSN (Easter Romanian Support Network)
www.enterprise-europe-erbsn.ro

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța – coordonator
www.ccina.ro

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați
www.cciagl.ro

Camera de Comerț, Industrie Bacău
www.ccibc.ro

Tehnopolis SRL
www.tehnopol-is.ro

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
www.adrnordest.ro

IPA SA Sucursala Galați
www.ipa.ro

een.ec.europa.eu

www.enterprise-europe-erbsn.ro
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Rețeaua oferă o gamă largă de servicii pentru
IMM-urile orientate spre creștere

SERVICII DE CONSILIERE/ 
ASISTENȚĂ

SERVICII DE CONSILIERE/ 
ASISTENȚĂ

Cunoașterea pieteiCunoașterea pietei

IPR Servicii in domeniul
proprietatii intelectuale

Consultanță privind legislația EU 
și standarde

Consultanță privind legislația EU 
și standarde

SPRIJIN PENTRU INOVARESPRIJIN PENTRU INOVARE

Acces la finanțare și fonduriAcces la finanțare și fonduri

Servicii de managementul
inovării

Servicii de managementul
inovării

Transfer tehnologicTransfer tehnologic

PARTENERIATE 
INTERNATIONALE

PARTENERIATE 
INTERNATIONALE

Bază de date de oportunități de 
afaceri și inovare

Bază de date de oportunități de 
afaceri și inovare

Evenimente de brokerage Evenimente de brokerage 

Misiuni economiceMisiuni economice
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din activitatile PATLIB Constanta (2017)….

- două seminarii tematice, unul cu ocazia zilei Mondiale a P.I.
de prezentare a serviciilor Centrului şi un seminar în
colaborare cu specialişti OSIM cu ocazia Trofeului Creativităţii
la care au participat 68 persoane.

‐ Centrul a participat cu stand la Târgul Imobiliar Constanţa 
organizat de CCINA Constanţa.

‐ Servicii de informare, cercetari documentare



Parteneriate de afaceri b2b EEN Constanța

een.ec.europa.eu

Firmele ambițioase, cu potențial, interesate să se dezvolte
internațional, care doresc să participe la întâlniri bilaterale prestabilite
(b2b) în cadrul târgurilor internaționale sau la misiuni economice, să
beneficieze de servicii de asistență pentru finanțare, afaceri și inovare,
servicii in domeniul proprietatii intelectuale sau să transmită propria
opinie privind politicile CE, sunt așteptate si apleaza la EEN si la
PATLIB Constanta!
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PATLIB Constanța

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța
Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 185A, biroul 1

Tel:  0241 – 618475;   Fax:  0241 - 619654
E-mail: adriana.barothi@ccina.ro


