
Seminarii specializate: 
Profesioniştii Fondurilor Europene

“EU Funds 2014-2020 prezentate 
potenţialilor beneficiari”



Prezentare – 
Orban Biriş European Consultants 

Compania Orban Biriş European Consultants SRL oferă consultanţă în domeniul 
afacerilor europene şi cel al  utilizării fondurilor europene.
În domeniul afacerilor europene, compania sprijină, în principal, actorii de pe piaţă 
în promovarea intereselor pe care aceştia le dezvoltă faţă de proiectele legislative 
aflate în dezbatere la Bruxelles, dar şi faţă de cele aflate în implementare la nivel 
naţional. 
În domeniul fondurilor europene, serviciile oferite vizează exerciţiile financiare 
2007-2013 şi 2014-2020. Dacă pentru actuala perioadă de programare, 
activitatea companiei este orientată spre acei beneficiari care au nevoie de 
asistenţă în depăşirea problemelor pe care le întâmpină în derularea proiectelor 
finanţate din fonduri europene, accentul major al activităţii este pus pe elementele 
care pot sprijini societatea românească pentru accesarea fondurilor europene 
alocate României în viitorul exerciţiu bugetar.



Prezentare - EurActiv

Euractiv este o reţea crosslingual de 
ştiri şi politici europene cu sediul la
Bruxelles

Suntem prezenţi în 15 ţări şi redăm
informaţia europeană în 15 limbi (Belgia, 
Bulgaria | Ceská republika | France | 
Deutschland | Ελλάδα | Magyarország | Italia | 
Lietuva | Polska | România | Srbija |Slovensko | 
España | Türkiye) 

EurActiv.ro s-a lansat în mai 2004

Şi-a creat un public specializat, care intervine 
în comentarii/discuţii. Nivelul discuţiilor este 
unul ridicat, dat fiind profilul publicului şi 
faptul că există moderare. 



Concept general

Conceptul propus pentru seminariile în colaborare cu Orban Biriş European 
Consultants se bazează pe economia de timp. Clientul câştigă:

EXPERTIZĂ TIMP ECONOMISIT

Comunicare specializată 
Nivel înalt de expertiză 

Interactivitate 
Exemple, studii de caz, ateliere de lucru



Concept seminarii 

Seminarii specializate: Profesioniştii Fondurilor Europene 
“Fondurile europene 2014-2020 prezentate potenţialilor beneficiari”

Seminarul 3: 
"Cum să obţii finanţare direct de la Comisia Europeană. 

Programul Horizon 2020"

Marţi, 25.02.2014, Bucureşti

-Target: mediul privat (companii mici, mijlocii şi mari)
-Număr participanţi: 25-30 persoane 
- Participare cu taxă 



Concept seminar

Desfasurator: 

09.30 – 10.00 Sosirea participantilor 
Partea I 
10.00 – 11.30 : Prezentare DL. LEONARD ORBAN:
• “Oportunitatea finantarilor coordonate in mod direct de Comisia 

Europeana – principii de functionare a programelor” - cu focus pe 
Horizon 2020 – 

• De confirmat – video-interventie in direct sau înregistrare - Comisia Europeana 
Brussels – DG Research 

 
Coffee break

Partea a II-a  
11.45 – 13.30 
- Experienta in accesarea si implementarea proiectelor. Prezentari ale 
beneficiarilor din programe similare (Programul Cadru 7 de Cercetare al 
Uniunii Europene, alte programe comunitare) 
- alte informaţii/ întrebări şi răspunsuri

Lunch

Moderator: reprezentant EurActiv.ro



Primul seminar a avut loc in data de 5 noiembrie 2013, cu tema: 
Principalele coordonate ale noii politici de coeziune cu implicaţii asupra

beneficiarilor
- Modificări esenţiale în accesarea fondurilor UE, incluse în documentele europene şi 

naţionale -
http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_25578/VIDEO-Primul-seminar-specializat-fonduri-

UE-2014-2020.-Leonard-Orban-despre-oportunitatile-de-finantare-pentru-mediul-privat-in-viitoarele-programe-plus-
declaratii-ale-participantilor.html

Concept seminarii

Seminarii specializate: “Profesioniştii Fondurilor Europene”



Seminarii specializate: “Profesioniştii Fondurilor Europene”

Al doilea seminar a avut loc in data de 10 decembrie 2013, cu tema: 
Competitivitate şi inovare prin fonduri europene

- Provocări şi oportunităţi 2014-2020 -
http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_25672/VIDEO-Seminar-Profesionistii-fondurilor-europene-

%282%29-Fonduri-pentru-dezvoltare-tehnologica-cercetare-si-inovare-cine-cand-si-unde-poate-cauta-finantare.html

Concept seminarii



“Debate your priorities with influential EU stakeholders”

Activităţi: masă rotundă

Urmatoarele teme, în pregătire: 

1. dezvoltarea resurselor umane/ educaţie, 
economie socială

2. investiţii în energie regenerabilă

3. mediul rural şi turism 

networking

Experţi

Guests
save-time

Industry representatives / 
associations

Inter-
activitate

Learn before 
others



Exemplu LinksDossier
EurActiv’s unique event briefing document



Strategic Projects EurActiv Network - update 

"European Parliament 2014 Elections": as part of a consortium, EurActiv is contributing 
media and policy insights to the communication strategy and campaign for the 2014 
European elections. Several EurActiv network partners have also recently won projects to 
support debates and raise awareness around the European Parliament and the 
upcoming elections.

EurActiv has three major projects in process, reflecting the changing EU, in addition to 
normal editorial, geographic and web developments.

    "EU Community": help develop the next era of policy-making. (see brochure)

    Under the current Treaty: better policy-making efficiency, building on great transparency 
gains in last 15 years. In Brussels and the capitals, the 'Community of EU Actors' could 
be supported by technology identifying credible experts and relevant documents. This 
project is called 'EU Community'.

"Future EU": support the debate on differentiated integration. (see brochure)

    Further changes to the current set-up: defining different EU circles: a more integrated 
Eurozone, and other circles including the UK and candidates. Building on the current 
'think tank phase', options should be clarified before the 2014 European selections, so 
that countries have clear mandates for ensuing negotiations. This project is 'Future EU'.



Leaders in original content on EU-related themes

EurActiv.ro 
Recently developed content

Platform on EU Funding 2014 – 2020, launched by EurActiv.ro 
in May 2013, part of a EU-financed project

EurActiv.ro 
- local leader in EU Funds coverage

- content developed for the eulive.ro 
platform

Apart from the projects financed by 
public authorities (EU Funds), 
EurActiv.ro has partnership with 
companies, NGOs and relevant& 
balanced media  outlets in Romania, to 
ensure relevant coverage on key EU 
themes. 



ANEXA – INFORMATII DE BACKGROUND
EurActiv.ro

Cui ne adresăm?

Mediul de afaceri
Presa 
ONG-uri
Misiuni diplomatice şi 
reprezentanţe regionale
Instituţii europene
Federaţii industriale



Cititori/Public ţintă - premium

EU Institutions

9%

Government

15%

Media

9%

NGO

8%

Corporate

13%

Other

12%

Federations & 

Unions

4%

Consulting

7%



EurActiv pe Google



Contact us

Contact 

EurActiv.ro 
Tel: + 021.314 88 12

E-mail: redactie@euractiv.ro, 

conferinte@euractiv.ro

Persoana de contact: Ioana Botezatu, 

tel. 0747508275

mailto:redactie@euractiv.ro
mailto:conferinte@euractiv.ro
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