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   PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII IMM-URILOR DIN ROMANIA 

Iniţiativa EUGA se lansează şi în România, print eriat Microsoft, HP şi Banca Transilvania.  

, Directorul General al Băncii Transilvania, declară: „Este deja de notorietate 

la dispoziţia micilor întreprinzători o bază de date completă de programe de finanţare, 

 România, afirmă: „Intreprinderile mici şi mijlocii 

din Europa reprezintă baza pentru crearea de locuri de muncă, dar şi motorul care antrenează 

 
r-un parten

EUGA este un program care a fost implementat deja în 23 de ţări ale Uniunii Europene, principiul 

de bază al acestuia fiind furnizarea de servicii de consultanţă tehnică şi financiară pentru sectorul 

public şi privat.  

 

Robert C. Rekkers

faptul că Banca Transilvania propune diverse soluţii noi pe piaţă, în calitatea sa de susţinător al 

spiritului antreprenorial românesc. Aşa ar fi lansarea, la fiecare trei luni, a câte unui produs 

dedicat micilor întreprinzători, oferirea de consultanţă din partea unui personal dedicat, 

traininguri prin intermediul Clubului Intreprinzătorului Român, fondat de bancă. In acest context, 

am răspuns cu bucurie propunerii Microsoft România de a fi unul dintre partenerii lansării 

iniţiativei EUGA, aşa încât tot mai multe companii româneşti să aibă acces la fondurile europene”. 

 

EUGA pune 

care poate fi accesată gratuit, la următoarea adresă: http://www.resurseimm.ro. In plus, 

reprezentanţii organizaţiilor din sectorul public şi privat pot beneficia de o primă consultaţie 

gratuită din partea unor experţi. Cei interesaţi pot lua legătura cu consultanţi în domeniu, care 

oferă asistenţă pe parcursul procesului de candidare – etapă extrem de importantă pentru 

acceptarea finanţării. 

 

Silviu Hotaran, Directorul General al Microsoft

http://www.resurseimm.ro/


inovaţia şi creşte competitivitatea. De aceea este atât de important să le oferim acestora acces la 

finanţări direcţionate”.  

 

Cele trei companii partenere ale EUGA România ajută organizaţiile să utilizeze instrumente de 

nanţare disponibile la nivel naţional şi european, în vederea facilitării accesului la fondurile 

mânesc, 

are se adresează procesului de accesare a fondurilor europene” adaugă Radu Enache,        

 reiese din rezultatele înregistrate, şi anume: din 

ele 1.500 de proiecte create, rata de succes este de 84%. In plus, au fost contractate 120 de 

. . . . . . 

Microsoft

fi

europene – structurale şi de coeziune, în etapele procesului de aplicaţie pentru subvenţii. 

 

„Iniţiativa EUGA este, poate, una dintre cele mai importante din sectorul de afaceri ro

c

Director General, Hewlett – Packard România. 

 

Succesul iniţiativei EUGA în alte ţări europene

c

milioane de EUR ca fonduri guvernamentale şi europene, pe baza candidaturilor susţinute de 

consultanţa oferită prin EU Grant Advisor.  

 

Microsoft, HP, Banca Transilvania 

 

 

 
  (Nasdaq "MSFT"), companie fond 5, este lider global în furnizarea de software, servicii şi 

luţii care ajută oamenii şi mediul de afaceri să-şi valorifice la maxim propriul lor potenţial. Misiunea 

Elisabeta Moraru 

r Catargiu, nr 47-52, Europe House, et. 3, Bucuresti 

5 

soft.com

ată în 197

so

Microsoft România este creşterea satisfacţiei partenerilor şi utilizatorilor tehnologiei de vârf Microsoft, 

contribuind cu profesionalism şi onestitate la dezvoltarea industriei IT locale, prin transpunerea modelului de 

business al corporaţiei. 

Contact: 

Bvd. Lasca

Tel. +021 202 41 1

Fax +021 202 41 02 

email: i-elmo@micro
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HP - având o experienţă de peste 30 de ani in Europa Centrală şi de Est, HP a înţeles de la început 

Contact: 

an 

targiu, nr 47-52, Europe House, et. 3, Bucuresti 

hp.com

. . . . . . 

 

nsilvania

provocările cu care se confruntă România în prezent. Deşi a deschis o reprezentanţă oficială în România de-

abia în 1997, HP a fost prezentă în ţara noastră încă din anul 1975. Din 2000, HP România SRL operează ca o 

sucursală cu drepturi depline şi lucrează cu o reţea puternică de parteneri locali pe o piaţă foarte 

diversificată: administraţie publică, servicii financiare, telecomunicaţii, energie şi bunuri de larg consum. 

 

Monica Iat

Bvd. Lascar Ca

Tel: + 021 303 84 51  

Fax: +021 303 83 03 

email: Monica.iatan@

 

Banca Tra , în cei peste 13 ani de activitate, a devenit o instituţie financiară cu reprezentare 

Director Marketing, Laura Petrehuş - Senior PR Officer, Banca Transilvania 

 

hus@btrl.ro  

naţională, având în prezent 415 unităţi şi peste 5.500 de angajaţi. Banca Transilvania se află în topul 

primelor 5 bănci din România, în funcţie de active. Este prima instituţie bancară din România cotată la Bursa 

de Valori Bucureşti (BVB), în anul 1997.  

Contact:  

Anca Rarău - 

Tel.: 0264 407 150, fax: 0264 407 179 

 E-mail: anca.rarau@btrl.ro, laura.petre
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