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Assistant 
• Intitulat „Assistant”, proiectul are acoperire naţională, fiind implementat de un consorţiu format din SC IPA SA CIFATT 

Craiova (macroregiunile 3 si 4), IPA SA Galati (macroregiunea 2), INOE2000, filiala ICIA Cluj-Napoca, departamentul 
CENTI (macroregiunea 1), in colaborare cu Universitatea Politehnica Bucuresti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Acest proiect este conceput ca o platformă de dialog între două grupuri ale economiei românești: IMM-urile inovative și 
furnizorii de servicii pentru stimularea capacității de inovare a acestora avand a scop final stimularea și cresterea capacității 
de inovare a IMM-urilor din România. 
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Enterprise Europe  Network - Cine suntem ? 

• Cea mai largă rețea europeană care oferă expertiză și servicii de susținere a afacerilor 
pentru intreprinderi mici și mijlocii 

 
• Aproape  600 de organizații (camere de comerț, agenții pentru dezvoltare regională, 

universități, institute de cercetare etc) 

 

• Aproximativ 4000 de profesioniști cu experiență 

 

• Puncte de lucru în peste 40 de țări europene și terțe 
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Consorțiul ERBSN (Eastern Romanian Business Support 
Network) 

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța  - coordonator  
 

 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați  
 

 

Camera de Comerț și Industrie Bacău  
 

 

S.C.Tehnopolis S.R.L. Iași  
 

 

S.C. IPA S.A. Sucursala Galați  
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Ce facem pentru dumneavoastră? 

       Oferim cea mai largă gamă de servicii pentru a ajuta, asista și consilia IMM-urile. 
   
       În acest sens, IPA desfașoară în cadrul proiectului urmatoarele activități: 
 
- Servicii pentru încurajarea participării firmelor în vederea accesării fondurilor din programele 

naționale de cercetare și inovare; 
- Consiliere în vederea informării, accesării programelor europene, inclusiv sprijinirea în vederea 

găsirii de parteneri pentru realizarea de consorții internaționale; 
- Sprijinul în obținerea de brevete și consiliere în proprietatea intelectuală, a know-how-ului și 

suport pentru realizarea transferurilor de tehnologie; 
- Sprijin în vederea participării la evenimentele de brokeraj, misiuni economice din țară și din UE; 
- Sprijin pentru dezvoltarea și internaționalizarea afacerilor. 
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Managementul proiectului în cadrul IPA Galați 

•      IPA Galați și-a început activitatea în cadrul proiectului “Eastern Romanian Business 

Support Network” fără a se bucura de o experiență anterioară în domeniu, și fără a avea o 

bază de date a IMM-urilor și inventatorilor  din zona de acțiune.  De asemeni, proiectul a fost 

demarat intr-un context economic nefavorabil mediului de afaceri din macro-regiunea 2. 
 

•     Cu toate acestea, primii 3 ani ai proiectului au fost finalizați cu rezultate foarte bune, 

reușind să ne atingem și chiar să ne depășim indicatorii proiectului. 
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• IPA a pornit la drum cu o echipă tânără și entuziastă, abordând situația pe două planuri de 
dezvoltare și informare: 

 
1. Dezvoltare profesională prin participarea la numeroase instruiri din țară și străinătate 
2. Identificarea grupurilor țintă prin colaborări cu organisme naționale ce acționează în 

sprijinul mediului de afaceri și a inventatorilor, precum și prin deplasări frecvente în 
județele din macro-regiune. 

 
• Îmbogățindu-ne considerabil baza de date a clienților și apelând la o promovare intensivă a 

serviciilor rețelei prin mijloace mass-media și prin intermediul unui număr de peste 10 
stakeholderi, am reușit să co-organizăm și să participăm la peste 40 de evenimente de 
brokeraj și misiuni economice din țară și străinătate cu firme interesate să-și găsească 
colaboratori de afaceri și parteneri pentru realizarea de consorții internaționale în proiecte 
eurupene de succes. 
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Rezultate concretizate în cifre 

• 88 de evenimente organizate în sprijinul IMM-urilor: seminarii de promovare a rețelei; 
seminarii pe teme europene: finanțări, IPR, legislație, cercetare, internaționalizare; 
conferințe; 
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• 2274  participanți la evenimentele regionale; 
• 2800  newslettere trimise clienților; 
• 875 de întrebări venite din partea clienților la care IPA Galați a răspuns; 
• 703 contacte directe cu clienți din macro-egiunea 2 între care numeroase vizite la sediul firmelor; 
• 35 dosare de consultanță în domenii precum: proprietate intelectuală, finanțări și legislație 

europeană; 
• 124 clienți au participat la misiuni economice unde au avut 210 întâlniri de afaceri; 
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• 339 clienți au beneficiat de servicii de brokeraj oferite de IPA Galați: tehnologiile sau afacerile lor au 
fost introduse în bazele de date; au participat la brokeraje sau misiuni economice; au beneficiat de 
promovare prin instrumentele specifice ale rețelei; 

• 135 de profile introduse in bazele de date europene pentru tehnologii și afaceri; aceste profile au 
generat peste 200 expresii de interes; 
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Rezultate concretizate în povești de succes 
 

1. Sprijinirea clienților în formarea de consorții internaționale  pentru derularea de proiecte 
europene de cercetare prin promovarea companiilor folosind instrumentele specifice rețelei; 
IPA Galați a oferit suport pentru găsirea de parteneri și realizarea propunerilor de proiect. 

 
       Toate aceste activități s-au concretizat prin depunerea a 7 proiecte pentru Programul 

European FP7, în special pe direcția ICT, dar și alte direcții (transport și mediu). 
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      Exemplul cel mai elocvent în acest sens este un proiect de cercetare academică în valoare 
de 3 milione de euro (SISTEM DE MICROTRIGENERARE m-CCHP CU MOTOR STIRLING 
BAZAT PE SURSE REGENERABILE DE ENERGIE PENTRU CONSUMATORI 
REZIDENȚIALI IZOLAȚI DIN SUD-ESTUL ROMÂNIEI); pentru realizarea acestui consorțiu, 
un rol deosebit l-a avut colaborarea de success cu parteneri EEN din țară (IPA Craiova), 
care ne-a sprijinit în găsirea de parteneri internaționali și ulterior în implemetarea proiectului;  

   
       Astfel de exemple putem menționa și la nivelul consorțiului ERBSN.  
       Același tip de servicii oferă și partenerul TehnopolIS Iași. Unul din exemplele de succes este 

oferirea de suport unei companii ieșene de a intra într-un consorțiu internațional și 
depunerea în luna decembrie 2010 a unui proiect în Programul European FP7.    
 

2. Sprijinirea clienților în găsirea de parteneri pentru depunerea de proiecte din cadrul 
programelor naționale.   
 

 
 
 

 

Rezultate concretizate în povești de succes 
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3. Consultanță IPR și sprijinirea inventatorilor în realizarea de transferuri tehnologice, prin 
introducerea brevetelor în baza de date pentru tehnologii – BBS (peste 80 de profile), obținerea de 
expresii de interes (peste 200), și facilitarea contactelor dintre ofertanți și solicitanți. Ca și exemplu de 
succes, am facilitat colaborarea dintre autorul unui brevet din Braila și un institut de cercetare din 
Spania ce a manifestat interes pentru brevetul clientului nostru. Astfel, la mijlocul anului 2009, dupa ce 
clientul a beneficiat de servicii IPR oferite de IPA Galați, au inceput demersurile în realizarea 
transferului de tehnologie, care încă sunt în derulare, în toată această perioadă clientul beneficiind de 
sprijinul nostru; 

 
 

 

Rezultate concretizate în povești de succes 
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CONTACT 
SC IPA SA Sucursala Galați 

Galați, str. Portului nr. 23, CP 800025 
tel/fax: 0236 433467 

e-mail: bazilapostol@ipa.ro / een@ipa.ro 
web: www.ipagl.ro 
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