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1Aceastacategorieestesuspendataîn 2017. Candida?iisuntinvita?isaverificedacaproiectelelor se pot încadra la una din 
celelaltecategoriidisponibile.

Premiile pentru promovarea întreprinderilor europene

Promovarea spiritului antreprenorial

Investitii în abilitatile antreprenoriale

Îmbunatatirea mediului de afaceri

Sprijinirea internationalizarii afacerilor

Sustinerea dezvoltarii pietelor verzi si a eficientizarii resurselor

Antreprenoriat responsabil si global

identifica si recunosc cei 
mai de succes promotori ai întreprinderii si antreprenoriatului în Europa, expun cele 
mai bune politici si practici antreprenoriale, sporesc constientizarea valorii adaugate 
de antreprenoriat, încurajeaza si inspira potentialii antreprenori.

Exista sase categorii:

Recunoaste initiativele la nivel national, regional sau local, care promoveaza 
spiritul antreprenorial, în special în rândul tinerilor si al femeilor. 

Recunoaste initiativele la nivel national, regional sau local, pentru a îmbunatati 
abilitatile antreprenoriale si manageriale.

Recunoaste politicile inovatoare la nivel national, regional sau local, care 
promoveaza înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor, care simplifica 
procedurile legislative si administrative pentru întreprinderi si pun în aplicare 
principiul gândirii initiale la scara mica în favoarea întreprinderilor mici si 
mijlocii.

Recunoaste politici si initiative care încurajeaza la nivel national, regional sau 
local întreprinderea si în special întreprinderile mici si mijlocii, pentru a profita 
în masura mai mare de oportunitatile oferite de pietele din cadrul si din afara 
Uniunii Europene.

Recunoaste politicile si initiativele la nivel national, regional sau local, care 
sustin accesul întreprinderilor mici si mijlocii la pietele verzi si ajuta la 
îmbunatatirea eficientizarii resurselor, spre exemplu prin dezvoltarea abilitatilor 
verzi, întâlniri si finantare.1

Recunoaste initiativele nationale, regionale sau locale ale autoritatilor sau 
parteneriatelor publice / private, care promoveaza responsabilitatea sociala în 
cadrul întreprinderilor de dimensiuni medii. Aceasta categorie va recunoaste de 
asemenea eforturile de a promova antreprenoriatul în cadrul grupurilor 
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dezavantajate, cum ar fi somerii, în special somerii pe termen lung, imigrantii 
legali, persoanele cu handicap sau cele din cadrul minoritatilor etnice.

poate fi din orice categorie si va fi acordat candidatului 
care prezinta initiativa considerata cel mai creativa si plina de inspiratie din Europa.

Exista doua etape de selectie; candidatii vor fi luati în considerare pentru Premiile 
Europene doar prin finalizarea unei selectii initiale, la nivel national. Un juriu format 
din reprezentanti de înalt nivel va selecta câstigatorii finali, care vor fi anuntati cu 
ocazia ceremoniei de acordare a premiilor, din luna noiembrie 2017.

Pentru informatii complete despre premii:

Puteti afla mai multe informatii despre competitii de la persoana de contact la nivel 
national:

Viorel Buruiana
MinisterulpentruMediul de Afaceri, ComertsiAntreprenoriat
CaleaVictoriei 152
RO - sector 1 010096
Bucharest

Tel: 0040 21 20 25 332; 0745172160

Email:

Marele premiu al juriului

Prin urmare, daca reprezentati o autoritate nationala, regionala sau locala 
sau un parteneriat public-privat, din orice zona a UE sau tari asociate 
Programului de Competitivitate si Inovatie (CIP) Islanda, Norvegia, Serbia 
sau Turcia si ati colaborat la o initiativa de succes care a condus la 
dezvoltarea economiei la nivel national, regional sau local, vi se solicita 
insistent sa participati! 

O initiativa a Comisiei Europene,
DG Pia?a Interna, Industrie, Antreprenoriat ?i IMM-uri

http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-
awards/index_en.htm

viorel_buruiana@imm.gov.ro
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