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  UNDE NE AFLĂM ÎN PREZENT 

  Ghidul DigiER privind strategiile de antreprenoriat digital transfrontalier în    
mediul de afaceri, este primul rezultat al proiectului asupra căruia ne    
concentrăm în prezent. Ghidul va include descrierea a 6 concepte importante  
și studii de caz din țările parteneriatului DigiER: Polonia, Grecia, România,  
Slovenia și Scoția. Informațiile furnizate vor servi drept recomandare pentru   
angajații camerelor de comerț, agențiilor de dezvoltare regională, autorităților  
locale și centrelor de dezvoltare a antreprenoriatului, profesorilor, formatorilor 
mentorilor VET, precum și IMM-urilor, antreprenorilor și tinerilor. 

RAPORT DE EVALUARE A STADIULUI ACTUAL AL  

   PROIECTULUI 

Prima activitate, cea care a constituit momentul de început pentru crearea Ghidului DigiER a fost 
raportul de evaluare a stării actuale. Sarcina îndeplinită de toți membrii parteneriatului a presupus o 
cercetare națională pentru a revizui și apoi a analiza strategiile în mediul de afaceri. Partenerii au 
contactat Camerele de Comerț, companiile și angajații din industria IT și furnizorii/formatorii VET. 
Rezultatele au evidențiat importanța lucrului pe temele propuse pentru dezvoltarea competențelor 
pentru  antreprenoriatul  transfrontalier digital sau furnizarea de sprijin acestuia. 

SUGESTII INTERESANTE DIN PARTEA 

 RESPONDENTILOR 

„Aș dori să dobândesc cunoștințe de bază care să-mi permită să mă regăsesc în timpul unor negocieri simple.” 

„Sunt interesat de noțiuni generale cu privire la contractele din statele membre ale UE” 

„Aș dori să știu câteva elemente cheie, deoarece nu cunosc ce se întâmplă în Europa privind sistemele digitale 
fiscale.” 

„Aș dori să învăț metode de aplicare a tehnologiei în comerțul electronic, prin bune practici și exemple.” 

„Aș dori să știu care sunt cele mai bune instrumente care trebuie folosite, unde și cum să-mi actualizez 
cunoștințele, cu scopul de a funcționa eficient pe piața internațională.” 

„Aș dori să înțeleg cum funcționează automatizarea în domeniul marketingului.” 

„Propun ca Ghidul să reunească într-un singur loc indicații importante despre ce ar trebui să aibă în vedere 
antreprenorii atunci când negociază între partenerii de afaceri din UE (o pagină pe țară).” 

„Aș dori să primesc un studiu de caz gata făcut cu soluții de lucru.” 

https://digier.erasmus.site/ 



 SUBIECTE ALE CELOR 2 REZULTATE 

  PROIECTUL DigiER 

1. Diferențele culturale în negocierea, semnarea și respectarea contractelor între țările UE
2. Sistemele fiscale digitale în Europa
3. Realitatea augumentată pentru comerțul electronic
4. Automatizarea marketingului pentru comertul electronic
5. Metode eficiente de plată fără numerar pentru afaceri din țările europene
6. Comportament la cumpărături și cumpărături sociale

REZUMATUL CELEI DE a 2-a INTALNIRI TRANSNATIONALE 

A doua întâlnire în proiectul DigiER: „Pregătirea pentru antreprenoriatul digital 
transfrontalier” a avut loc in Katowice (Polonia) în perioada 8-9 decembrie 2021. A fost 
găzduită de Coordonatorul Proiectului - Camera de Comerț și Industrie din Katowice. Au fost 
discutate în special, temele referitoare la primul rezultat al proiectului și anume Ghidul privind 
strategiile de antreprenoriat digital transfrontalier în mediul de afaceri - rezumatul rezultatelor 
cercetării, distribuirea subiectelor între parteneri, planificarea pașilor următori și a termenelor 
limită, precum și stabilirea domeniului de aplicare a conținutului de formare. În afară de 
aceasta, s-au făcut planuri pentru dezvoltarea celui de-al doilea rezultat al proiectului: aplicația 
mobilă pentru antreprenori. De asemenea, au fost furnizate informații despre activitățile de 
diseminare, evaluare, raportare financiară și, în general, despre managementul proiectelor. 
Partenerii au avut în sfârșit șansa de a se întâlni personal pentru prima data de la începutul 
proiectului! 
Următoarea întâlnire F2F va avea loc în Larissa – Grecia în iunie 2022. 
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