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                                                                                    N°10/ 2016 

ERBSN - e-Buletin  
Centrul Enterprise Europe Network Iasi 

 
 

 
Despre Enterprise Europe Network 

 
 
Enterprise Europe Network este cea mai extinsă rețea de sprijin a 
intreprinderilor mici și mijlocii din Europa oferind: 

• Acces spre noi piețe și internaționalizare 
• Oportunități de cooperare în afaceri 
• Servicii de informare și consultanță 

 
 
Înfiin țată în anul 2008 la inițiativa Comisiei Europene, Enterprise 
Europe Network s-a extins treptat dincolo de limitele Uniunii 
Europene acoperind cu organizații partenere, teritorii din Asia, 
Africa sau Statele Unite.  
 
 

 
Cifrele ne descriu cel mai bine: 

• aproape 600 de organizații in peste 50 de țari 
• peste 3000 de experți care au asistat peste 2 milioane de IMM-uri  

 
Misiunea Centrelor Enterprise Europe Network este de a ajuta firmele locale sa-si internationalizeze afacerile prin 
facilitarea de contacte cu potentiali parteneri pentru a dezvolta impreuna noi afaceri sau tehnologii, sau finantatori 
pentru idei de afaceri, inventii, inovatii. 
 
Detalii: www.enterprise-europe-erbsn.ro sau http://een.ec.europa.eu/  

Cuprins: 
-Despre Enterprise Europe Network  
-Informa ţii Europene 
-Calendar evenimente în reţeaua Enterprise Europe 
-Oportunit ăţi de Afaceri şi Inovare                    
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Informatii europene 
 

Când se dau banii europeni pentru firme și tineri antreprenori în POCU 2016 
 
Firmele vor primi ajutoare de minimis și ajutoare de stat pentru pregătirea practică și angajarea tinerilor șomeri, iar 
tinerii care vor sa intre în afaceri vor primi sprijin financiar pentru dezvoltarea antreprenoriatului, prin noul Program 
Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.  
 
Astfel, în anul 2016, în "noul POSDRU" vor fi puși la bătaie 1.862.844.134 euro. Alocarea totală pentru POCU 2014-
2020 este de 5 miliarde de euro, din care 4,3 miliarde de euro de la Comisia Europeană și restul din surse naționale, în 
întreaga perioadă de programare 2014-2020.  
 
Conform Calendarului orientativ, în anul 2016, în zona firmelor și a tinerilor antreprenori, urmează să fie lansate cereri 
de proiecte pentru banii europeni astfel: 
 

- Axa Prioritar ă 2 - "Îmbun ătățirea 
situației tinerilor din categoria NEETs (care 
nu merg nici la școala, nici la serviciu)". Se 
vor aloca bani pentru creșterea ocupării 
tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 
ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, 
cu rezidență în regiunea Nord-Est. Aici vor fi 
bani pentru ajutoare de stat și ajutoare de 
minimis în trimestrul IV 2016 - 90.000.000 
euro. În plus, vor fi granturi globale pentru 
antreprenoriat destinate tinerilor care vor să 
intre în afaceri - 28.900.000 euro în trimestrul 
II 2016.  
 
- Axa Prioritar ă 3 - "Locuri de muncă 
pentru toți".  Vor fi bani pentru creșterea 
ocupării prin susținerea întreprinderilor cu 
profil non-agricol din zona urbană (33% din 
alocarea - pentru persoane fizice, 33% - pentru 
IMM-uri și 34% - pentru instrumente 
financiare). Aici vor fi alocate granturi globale 

de 177.400.000 euro în trimestrul II 2016 și instrumente financiare de 88.700.000 euro în trimestrele I și II 2016 (50% 
din suma acordată vor finanța persoane fizice care doresc să-și înfiin țeze o afacere, iar din restul de 50% se vor finanța 
firme cu o vechime de funcționare mai mică de 1 an, pentru a angaja șomeri).  
 
Tot în Axa 3, firmele vor avea la dispoziție bani pentru adaptarea la schimbări. Aici banii vizează creșterea numărului 
de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane și de condiții 
de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv / 
domeniilor de specializare inteligentă. Vor fi 69.000.000 euro în trimestrele II și III 2016.  
 
- Axa prioritar ă 4 - "Incluziunea socială și combaterea sărăciei" . Sunt și bani pentru promovarea antreprenoriatului 
social. Aici se va urmări, printre altele consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o 
manieră auto-sustenabilă (2/3 grant global; 1/3 instrumente financiare). Vor fi alocate granturi globale de 60.740.000 
euro în trimestrul II 2016.  
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Orizont 2020: Cerere de propuneri de proiecte pentru inovatie bazata pe bio pentru 
bunuri si servicii sustenabile 
 
Cererea de propuneri  de proiecte “Inovatie bazata pe bio pentru bunuri si servicii sustenabile – sprijinirea 
dezvoltarii unei bioeconomii europene” din cadrul programului European “Orizont 2020”  a fost deschisa de Comisia 
Europeana. Bugetul este de 12.000.000 de euro, iar rata de cofinantare variaza in functie de tipul de actiune. Eligibile 
sunt statele membre UE, tari associate la program si organizatii internationale, iar beneficiar poate fi orice entitate 
constituita legal in tarile participante la program. 
 
Topicurile  pe care se poate aplica pentru cofinantare: 
• BB-01-2016: Scheme sustenabile pentru economia bazata pe bio – 17 februarie si 13 septembrie 2016/acṭiuni de 

cercetare si inovare (RIA) 5.000.000 euro . 
Propunerile vor dezvolta sisteme sustenabile pentru produsele ecologice construite pe: 

o sisteme existente pentru biomasa si bioenergie, inclusiv biocombustibili; 
o activitatea Comitetului de Standardizare privind standardele pentru ‘produse bazate pe bio – criteriile de 

sustenabilitate” si „produse bazate pe bio – evaluarea ciclului de viata”; 
o activitaṭi anterioare privind metodele de evaluare a ciclului de viaṭa (LCA) pentru produsele ecologice. 

Aspectele care ar putea fi luate in considerare includ: consolidarea factorilor economici si sociali; praguri pentru 
diferitele criterii de sustenabilitate/ indicatori; sistemele de certificare si utilizarea standardelor; evaluarea ciclului de 
viata al produselor ecologice; etichetarea eco; aspecte ale economiei circulare, eficienta resurselor si a principiului 
utilizarii in cascada, luandu-se in considerare criteriile existente de sustenabilitate pentru produsele din bioenergie. 
 
• BB-04-2016: Solutii si instrumente inteligente in sisteme de productie 

forestiere, promovand o rezerva regenerabila sustenabila a lemnului de 
calitate pentru o bioeconomie in crestere – 17 februarie 2016/acṭiuni 
de inovare (IA) 6.000.000 euro. 

Propunerile ar trebui sa urmareasca sa dezvolte o serie tehnologii de 
ultima ora in ceea ce priveste masurile forestiere incepand de la 
rasad/replantare, pana la recoltare. Activitatile ar trebui sa vizeze in mod 
direct realizarea de planuri si acorduri sau planificari pentru produse, 
procese sau servicii noi, modificate sau imbunatatite. In acest scop, ele pot 
include realizarea de prototipuri, testari, demonstraṭii, activitaṭi-pilot, 
validarea produselor pe scara larga si replicarea pe piata. IMM-urile active 
in sectorul forestier sunt in mod special incurajate sa participe in consortii. 
  
• BB-06-2016: Dimensiunea regionala a industriilor bazate pe conceptul 

bio – 17 februarie 2016/actiuni de coordonare si sprijin (CSA) 
1.000.000 euro. 

Propunerile vor crea o platforma a partilor interesate constituita din organizatii regionale si locale (autoritati 
regionale/locale sau agentiile mandatate sau clustere) interesate in dezvoltarea de strategii ambitioase pentru sprijinirea 
produselor bio/industriilor bazate pe bio, cu scopul de a atrage noi investitii in proiecte industriale. Bazandu-se pe 
„regiuni demonstrative model”, studiile de caz de succes trebuie sa fie impartasite si transpuse in alte regiuni europene 
interesate. Industriile, regiunile si investitorii trebuie sa fie reuniṭi pentru a stabili un dialog eficient, astfel incat cererea 
si oferta sa poata fi aliniate, stabilindu-se cele mai bune practici si exemple care pot fi urmate de alṭii. 
 
Data limita pentru depunerea aplicatiilor este 17 februarie respectiv 13 septembrie 2016.  
 
Informatii suplimentare:  

o pentru actiunile de inovare si cercetare si actiunile de inovare, parteneriatul pentru un proiect ar trebui sa 
includa cel putin 3 entitati si acestea sa fie stabilite in trei tari diferite; entitatile trebuie sa fie independente 
una fata de alta; 

o pentru actiunile de coordonare si sprijin – cel putin o entitate legal constituita intr-un stat membru al UE sau 
intr-o tara asociata la programul Orizont 2020; 

o actiunile de cercetare si inovare si cele de coordonare si sprijin pot fi cofinanṭate 100%, iar actiunile de 
inovare 70%. 
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 ORAŞE ŞI COMUNIT ĂŢI INTELIGENTE 
 
Uniunea Europeană a lansat în cadrul Programului ORIZONT 2020, cererea de proiecte pentru finanţare „Ora şe şi 
comunităţi inteligente”. 
 
Obiectivul programului:  Identificarea, dezvoltarea şi implementarea de soluţii care pot fi reproduse, echilibrate şi 
integrate în energie, transport şi TIC prin parteneriate între municipalităţi şi industrii. 
 
Solicitanţi eligibili:  Orice entitate publică sau privată constituită legal în ţările participante la program. Consorţiile 
pentru proiecte trebuie să includă autorităţi publice ale municipalităţilor / oraşelor şi reprezentanţi industriali. Fiecare 
proiect ar trebui să fie realizat în 2-3 comunităţi şi / sau oraşe de referinţă. Adiţional, fiecare proiect ar trebui să co-
includă 2-3 comunităţi şi / sau oraşe în care să poata fi reproduse soluţiile integrate găsite. 
 
Activit ăţi eligibile:  Propunerile ar trebui să vizeze următoarele aspecte: 

� zone cu consum redus (aproape de zero) de energie; 
� infrastructuri integrate; 
� mobilitate urbană sustenabilă. 

 
Descrierea acţiunilor de inovare: activităţi directe menite să producă planuri, configurări sau proiecte pentru produse, 
procese sau servicii noi, modificate sau îmbunătăţite. În acest scop, se pot include realizarea de prototipuri, teste, 
demonstraţii, acţiuni-pilot şi de validare a produselor pe scară largă şi reproducere pe piaţă. 
 
Contribu ţia beneficiarului:  30% pentru acţiunile de inovare 

  0% pentru organizaţiile sau instituţiile non-profit 
 
Termen limită: 5 aprilie 2016 

 
UE urmează să investească 1 miliard de euro în regiunile situate de-a lungul frontierelor 
sale externe 
 

Comisia Europeană a adoptat o serie de programe 
de cooperare transfrontalieră, care au un buget 
total de 1 miliard de euro și sunt destinate să 
sprijine dezvoltarea socială și economică a 
regiunilor situate de ambele părți ale frontierelor 
externe ale UE. 
 
UE urmează să investească 1 miliard de euro în 
regiunile situate de-a lungul frontierelor sale 
externe 
„Cooperarea transfrontalieră este esențială 
pentru evitarea creării unor noi linii de separare. 
Această nouă finanțare va contribui la o 
dezvoltare regională mai integrată și mai durabilă 
a regiunilor frontaliere învecinate și la o 

cooperare teritorială mai armonioasă în zona frontierelor externe ale UE”, a declarat Johannes Hahn, comisarul 
pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea. 
 
„Sunt foarte mulțumită că Fondul European de Dezvoltare Regională poate contribui la apropierea UE de vecinii săi. 
Programele de cooperare transfrontalieră reprezintă exemple concrete ale modului în care UE acționează pentru a-i 
ajuta pe cetățeni să facă față unor provocări comune, creând astfel un veritabil sentiment de solidaritate și stimulând în 
același timp competitivitatea economiilor locale”, a declarat Corina Crețu, comisarul pentru politica regională. 
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Acest tip de cooperare transfrontalieră este un element important al politicii de vecinătate a UE, în cadrul căruia se va 
acorda prioritate proiectelor care susțin dezvoltarea durabilă de-a lungul frontierelor externe ale UE, reducându-se astfel 
diferențele dintre nivelurile de trai și abordându-se provocări comune prezente de o parte și de alta a acestor frontiere. În 
cazul fiecărui program, țările participante și-au selectat un număr de până la patru priorități, cum ar fi dezvoltarea IMM-
urilor, cultura, mediul și schimbările climatice, combaterea sărăciei, educația și cercetarea, energia, accesibilitatea și 
gestionarea frontierelor. 
 
Prin noul pachet vor fi finanțate proiecte din 27 de țări: Armenia, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Rusia - în 
est; Egipt, Israel, Iordania, Liban, Palestina și Tunisia; o serie de state membre ale UE (Bulgaria, Cipru, Estonia, 
Finlanda, Franța, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România și Suedia), precum și Norvegia 
și Turcia. Finanțarea este acordată în cadrul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) și al Instrumentului 
European de Vecinătate (IEV). Acordurile de finanțare dintre țările partenere și UE vor fi finalizate până la sfârșitul lui 
2016. Granturile vor fi acordate prin cereri de propuneri, care se preconizează că vor fi lansate în cursul anului 2016 sau 
în prima parte a anului 2017. 
 
Exemplu: 
 
Prin proiectul „Fluviul curat”, la care participă România și Ucraina și care beneficiază de un buget de 3,8 milioane de 
euro, cooperarea transfrontalieră din cadrul Instrumentului European de Vecinătate (IEV) va contribui la păstrarea 
valorii ecologice în bazinul  Dunării, prin consolidarea cooperării în materie de prevenire a dezastrelor provocate de om. 
 

Protecția datelor cu caracter personal 

 
Protecția datelor cu caracter personal și respectarea vieții private constituie drepturi fundamentale importante. 
Parlamentul European insistă asupra necesității de a menține un echilibru între consolidarea securității și protejarea 
drepturilor omului, inclusiv protecția datelor și viața privată. Tratatul de la Lisabona furnizează un temei juridic solid 
pentru dezvoltarea unui sistem mai clar și eficace de protecție a datelor cu caracter personal, prevăzând totodată noi 
competențe pentru Parlamentul European. 
Uniunea trebuie să asigure respectarea în mod consecvent a dreptului fundamental la protecția datelor, care este 
consacrat în Carta drepturilor fundamentale a UE. Poziția UE cu privire la protecția datelor cu caracter personal trebuie 
consolidată în contextul tuturor politicilor UE, inclusiv în contextul aplicării legii și al prevenirii criminalității, precum 
și în relațiile internaționale. Într-o societate globală caracterizată de schimbări tehnologice rapide, schimbul de 
informații nu are frontiere. Printre provocările cu care se confruntă societatea modernă se numără necesitatea de a 
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proteja viața privată în mediul online și de a asigura accesul la internet, precum și de a preveni utilizarea abuzivă a 
supravegherii video, a cipurilor „inteligente” de identificare prin radiofrecvență, a publicității comportamentale, a 
motoarelor de căutare și a rețelelor sociale. 
 
Articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a UE recunosc că respectarea vieții private și protecția datelor cu 
caracter personal sunt drepturi fundamentale strâns legate, dar separate. Carta este integrată în Tratatul de la Lisabona și 
are forță juridică obligatorie asupra instituțiilor și organelor Uniunii Europene, precum și asupra statelor membre atunci 
când pun în aplicare dreptul UE. 

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) este o autoritate de supraveghere independentă care se asigură 
că instituțiile și organele UE își respectă obligațiile în materie de protecție a datelor care sunt prevăzute în Regulamentul 
(CE) nr. 45/2001 privind protecția datelor. Principalele atribuții ale AEPD sunt supravegherea, consultarea și 
cooperarea. Grupul de lucru „Articolul 29” este un organ consultativ independent din domeniul protecției datelor și al 
vieții private, înființat în conformitate cu articolul 29 din Directiva privind protecția datelor. Acest grup este alcătuit din 
reprezentanți ai autorităților naționale de protecție a datelor din UE, ai AEPD și ai Comisiei. Grupul emite recomandări, 
avize și documente de lucru. Secretariatul grupului de lucru este asigurat de Comisie. 

La 25 ianuarie 2012, Comisia a publicat un amplu pachet legislativ pentru a reforma legislația UE referitoare la 
protecția datelor. Reforma propusă vizează garantarea protecției datelor cu caracter personal pe întregul teritoriu al 
Uniunii Europene, extinzând controlul utilizatorilor asupra propriilor date și reducând costurile impuse întreprinderilor. 
Progresele tehnologice și globalizarea au schimbat în profunzime modul în care sunt colectate, accesate și utilizate 
datele. În plus, cele 28 de state membre au pus în aplicare în mod diferit normele din 1995. Un act legislativ unic va 
elimina actuala fragmentare și sarcinile administrative costisitoare. Această inițiativă va contribui la sporirea încrederii 
consumatorilor în serviciile online, furnizând 
impulsul mult-dorit creșterii economice, creării 
de locuri de muncă și inovării în Europa. 
Pachetul include o comunicare de politici 
privind principalele obiective politice ale 
reformei, o propunere de regulament general 
destinat să modernizeze principiile înscrise în 
Directiva privind protecția datelor din 1995, o 
propunere de directivă consacrată în mod 
expres prelucrării datelor cu caracter personal 
din domeniul cooperării poli țienești și judiciare 
în materie penală și un raport privind punerea în 
aplicare a deciziei-cadru din 2008. În prezent, 
Parlamentul și Consiliul analizează propunerile 
Comisiei. 

La 12 martie 2014 Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la Programul de supraveghere al Agenției Naționale de 
Securitate (NSA) a SUA, organismele de supraveghere din diferite state membre și impactul acestora asupra drepturilor 
fundamentale ale cetățenilor UE. Această rezoluție a finalizat o anchetă de șase luni a Parlamentului cu privire la 
supravegherea electronică în masă a cetățenilor UE, în urma revelațiilor făcute în iunie 2013 privind presupusele 
activități de spionaj ale SUA și ale unor state UE. În rezoluția sa, Parlamentul a solicitat suspendarea principiilor „sferei 
de siguranță” privind protecția vieții private (standarde voluntare de protecție a datelor pentru societățile din afara UE 
care transferă către SUA date cu caracter personal ale cetățenilor UE) și a Programului de urmărire a finanțărilor în 
scopuri teroriste. 

În cadrul procedurii legislative ordinare, Parlamentul European revizuiește în prezent propunerile prezentate de către 
Comisie în ianuarie 2012 cu privire la reforma legislației în materie de protecția datelor. Poziția Parlamentului insistă 
asupra unei abordări globale, în cadrul unui pachet, și a desfășurării de activități paralele în legătură cu propunerile 
Comisiei referitoare la un regulament general privind protecția datelor și la o directivă în sectorul aplicării legii. La 12 
martie 2014, Parlamentul a votat în primă lectură reforma pentru a oferi garanții mai bune pentru persoanele fizice și 
pentru a îmbunătăți oportunitățile de afaceri. Negocierile între Parlamentul ales pentru noua legislatură și Consiliu vor 
începe de îndată ce statele membre vor ajunge la un acord privind poziția lor. 
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Evenimente din reteaua Enterprise Europe  
  
 

Calendar evenimente internaționale 
 

 
 
 
Vezi calendarul complet: http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents  
 
 

Start 
Date 

Title Country City 

01-Feb Doing Business Together - Franco-British Conference in Defence and 
Security 

France BRUZ 

01-Feb CERÁMICA INNOVA V: Networking Event on Habitat, Construction, 
Architecture and Ceramics 

Spain Valencia 

02-Feb B2B Brokerage Event in IF Wedding 2016  Turkey İzmir 

02-Feb Company mission in the 13th International Istanbul Underwear, Hosiery 
Fair in Turkey 

Turkey Istanbul 

02-Feb The Unmanned Systems Matchmaking - drones | robotics | space Netherlands The Hague 

03-Feb II Inward Trade Mission for Commercial Agents to La Rioja Spain Logroño 

03-Feb Fruit Logistica - International Matchmaking 2016 Germany Berlin 

04-Feb Innovation Health Check Training Workshop and Sharing Tools & 
Techniques - Dublin. 

Ireland Dublin 

09-Feb Water Match 2016 - Water technology matchmaking event Netherlands Leeuwarden 

11-Feb Brokerage event at BIOFACH/Vivaness 2016, worlds' leading trade fair 
for organic food, drinks and natural cosmetics   

Germany Nuremberg 

11-Feb AgroExpo 2016 Brokerage Event Turkey Izmir 

15-Feb Matching for new materials –  Expanding the horizon: collaboration 
between the Netherlands and North Rhine-Westphalia 

Germany Neuss 

16-Feb Company mission to E-World Germany Essen 

18-Feb Smart energy research at the crossroads of Engineering, Economics and 
Computer Science – Special Session: Presentation of research project 
ideas and partner searches: SMARTER EUROPE 

Germany Essen 

22-Feb Mobile World Congress 2016 Brokerage Event  Spain Barcelona 

23-Feb Technological Brokerage Event in Security  & Safety Spain Madrid 

23-Feb Low Carbon Heat & Water International Showcase & Conference 2016 United 
Kingdom 

Glasgow 

23-Feb-
2016 

About Japan Webinar: Cross Cultural Issues Belgium Internet 

Reteaua de centre Enterprise Europe organizeaza o mare varietate de manifestari care 
au ca scop principal sa ajute firmele sa-si identifice parteneri de afaceri sau parteneri 
pentru diverse proiecte de cercetare-inovare, dezvoltare de tehnologii sau realizare de 
transfer tehnologic trans-national. 
 
Daca doriti sa va inscrieti la unul din evenimentele de mai jos sau daca doriti informatii 
suplimentare, va rugam sa contactati cel mai apropiat Centrul Enterprise Europe 
Network (http://een.ec.europa.eu/about/branches/?Country=RO ). 
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23-Feb International Conference on Ocean Energy - Business Partnering United 
Kingdom 

Edinburgh 

24-Feb METAV Company Mission Program Germany Düsseldorf 

26-Feb Business Speed Dating Bavaria -Tyrol for innovative companies of the 
building and construction sector 

Germany Munich 

29-Feb Romania Trade Mission Romania Bucharest 

01-Mar  Bio Wales 2016 United 
Kingdom 

Cardiff 

02-Mar Brokerage event Farmaforum 2015 Spain Madrid 

03-Mar Working smarter and getting more achievements Austria Graz 

06-Mar  DroneDays 2016 Brokerage Event Belgium Brussels 

08-Mar Company Mission to Ecobuild 2016 United 
Kingdom 

London 

08-Mar About Japan! Cross-cultural workshop in Copenhagen Denmark Copenhagen 

08-Mar  International water and irrigation exhibition SMAGUA 2016- Brokerage 
event 

Spain Zaragoza 

09-Mar ECOBUILD & RESOURCE Matchmaking 2016 United 
Kingdom 

London 

09-Mar Digital Health B2B Skype Match 2016 United 
Kingdom 

Online 

09-Mar ITB 2016 - International Matchmaking Event for the tourism sector Germany Berlin 
10-Mar Brokerage Event in the framework of the International Fair of Metal 

Processing STOM 2016 
Poland Kielce 

10-Mar  Project Factory Industry 4.0 Belgium Brussels 

14-Mar Food Business Meetings Tavola 2016 Belgium Kortrijk 

14-Mar  CeBIT Future Match 2016 Germany Hannover 

14-Mar Thematic Guided Tours to the Lower Saxony and Switzerland at CeBIT 
2016 

Germany Hannover 

15-Mar EEN Brokerage Event during ESEF 2016 in Utrecht (NL) Netherlands Utrecht 
16-Mar Energy Match at Vaasa EnergyWeek 2016 Finland Vaasa 

16-Mar  Green Building Malta B2B & SBE16 Malta: Towards a Sustainable Built 
Environment 

Malta Valletta 

24-Mar AgroDays Normandie - ADN (B2B in agrofood sector) France Touques 

05-Apr WIRE and TUBE Brokerage Event/Company Mission Program Germany Düsseldorf 

06-Apr  Smart cities solutions for new generation services for tourism and cultural 
heritage: Company mission to Sofia 

Bulgaria Sofia 

07-Apr 7th International Technology Transfer Days BIOMATERIAL 2016 Germany Erfurt 

07-Apr IndustryMatchMaking 2016 - IMM2016, Business and technology 
matching event 

Bulgaria Sofia 

11-Apr  "Zero Energy Buildings as a challenge for the Med Region" International 
Workshop 

Greece Chania 

12-Apr Food & Hotel Asia 2016 Singapore Singapore 

15-Apr  Brokerage event Tatra Expo construction and living 2016 Slovakia Poprad 

19-Apr Regional H2020 Space Info day and Workshop on Space Science and 
Technology Co-operation – Western Balkans 

Slovenia Ljubljana 
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26-Apr Hannover Messe 2016: Technology Cooperation Days Germany Hannover 

28-Apr 4th Biopesticide Event - Minimising the environmental consequences of 
Biopesticide use. 

United 
Kingdom 

London 

29-Apr Boat Show Palma Brokerage Event 2016 Spain Palma de 
Mallorca 

11-May Smart Cities India 2016 - Matchmaking Event India New Delhi 

12-May EU Brokerage Event on Key Enabling Technologies in Horizon 2020 Germany Mainz 

18-May Brokerage event on energy and sustainable construction in the 
Netherlands at Urban Energy Transition 2016 

Netherlands Assen 

18-May NaviGate Matchmaking 2016 Finland Turku 

25-May Centrallia 2016 Canada Winnipeg 

25-May Seafuture & Maritime Refitting 2016 Italy La Spezia 

26-May Match4Industry Business Matching Event Turkey Kocaeli 

27-May B2B meetings on the occasion of "Construction and Interior" EXPO 2016 Armenia Yerevan 

30-May Biomedica Brokerage Event 2016 Germany Aachen 

31-May Company Mission to mtex 2016 - Chemnitz, Germany Germany Chemnitz 

31-May Smart Business Days@Metropolitan Solutions Germany Berlin 

01-Jun Seanergy Biarritz 2016 - Marine Renewable Energies B2B Meetings France Biarritz 

01-Jun DRUPA Brokerage Event Germany Düsseldorf 

01-Jun ILA Business Days 2016 Germany Berlin 

02-Jun International matchmaking event “Business. Golf. Jazz. 2016” Lithuania Klaipeda 

08-Jun German-Polish Logistics Day 2016 Germany Erkner 

16-Jun Biomedical Partnering event incorporating all aspects of healthcare and 
life sciences 

United 
Kingdom 

Liverpool 

27-Jun Consortia Building and Business Networking at CIGR-AgEng2016: 
International Conference of Agricultural Engineering 

Denmark Aarhus 
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Oportunitati de  Afaceri si de Inovare 
   
Selectie de OFERTE / CERERI de CAUTARE PARTENERI  in domeniul  afacerilor sau inovarii / tehnologiilor 

inovatoare / profilelor de cercetare din baza de date POD (Partnering Opportunities Database) a Enterprise Europe 
Nerwork . 
 

Pentru obtinerea informatiilor suplimentare privind oportunitatile publicate in acest bulletin, va rugam sa selectati codul 

profilului care va intereseaza  si sa contactati cel mai apropiat Centrul Enterprise Europe Network 
(http://een.ec.europa.eu/about/branches/?Country=RO) . Ne puteti contacta si pentru promovarea ofertei/cererii 

dumneavoastra de parteneriat, acest serviciu fiind GRATUIT. 
 

 
 

OPORTUNITATI DE AFACERI  
 
 
BRNL20150212001 
Companie olandeză specializată în haine pentru bărbați cauta partener în România și Bulgaria pentru a externaliza parte 
din producție.  
 
BRES20140211001 
Firmă spaniolă caută furnizori ulei de floarea soarelui, în scopul de a exporta și distribui acest produs în Ecuador și 
Cuba.  
 
BRDE20150427001 
Firmă din Germania caută parteneri de producție și de investiții în Polonia sau România pentru tapiţerii modulare 
moderne și elegante.  
 
BRSE20141014002 
Companie suedeză caută producător de scaune și mese din lemn masiv în Bosnia și Herțegovina sau România.  
 
BRSE20150901001 
Firma din Suedia caută producator de îmbracaminte de dama pentru antrenamente sportive, alergari.  
 
BRFR20140429001 
Firma din Franţa caută producatori sau distribuitori de piese de 
mobilier realizate din plăci aglomerate din Europa de Est.  
 
BRBG20150617001 
Firma din Bulgaria doreste să distribuie produse de uz veterinar, 
insecticide și biocide, chip-uri de identificare pentru animale de 
companie și animale, etc. din Polonia, România, Grecia și Cipru.  
 
BRNL20150708001 
Companie olandeză caută producător de îmbrăcăminte pentru un 
acord de producție în Turcia, Bulgaria, România și Bosnia-
Herțegovina, cu experientă și tehnologiae necesară în cusut pentru 
diverse articole de îmbrăcăminte și textile pentru a produce o 
anumită pătură.  
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BRTR20141024001 
O companie turcească specializată  în  producţia de articole din lemn, lambriuri, lemn și mobilier de gradină caută 
furnizori de materii prime: cherestea din pin, brad și molid.  
 
BRUK20150220001 
Firma din UK specializată în design-ul de îmbrăcăminte de lucru în depozite depozitare în conditii de frig caută 
parteneri pentru producţia acestora: manopera și materiale. 
 
 

OPORTUNITATI DE INOVARE  

 
 
TRFR20140516001   
O companie franceză, lider în furnizarea de sisteme și servicii de transport feroviar, caută un partener în Europa de Est 
sau Turcia, care ar putea fi în măsură să ofere îndoire și prelucrare de profile din aluminiu specifice. Partenerul căutat 
trebuie să aibă CNC pe mașini cu 5 sau 6 axe, centre CNC dotate cu sonde și Metrologie 3D. Compania franceză 
urmărește parteneri, în mod ideal cu certificare EN 15085 , care doresc să semneze un acord de producție sau a unui 
acord de cooperare tehnică. 
 
TRBG20150416001  
O firma din Bulgaria, producatoare de vin, caută distribuitori sau producători de  tehnologie  de producție sticle de 
sticlă, cu gât îngust, precum și echipamentele aferente necesare. Se caută o soluţie de economisire a costurilor și o 
soluție eficientă energetic, care ar putea satisface nevoile companiei. Compania ar dori să încheie un acord comercial cu 
asistentă tehnică. 
 
TRUK20151210001 
Un IMM din Marea Britanie este în căutarea unei 
companii adecvate cu plug-in hibrid și sau baterie 
tehnologie pentru un tren de rulare electric la care s-ar 
potrivi un vehicul rutier  de tip SUV. Organizația ar 
trebui să fie în UE și să fie capabilă să ofere o soluție 
pentru o cerere de producție de 50 - 100 de vehicule pe 
an. IMM este în căutarea de acorduri de cooperare 
tehnică. 
 
TRNL20150409001  
Un joint-venture olandez format din  3 companii cu 
experiență,  este în curs de dezvoltare a unei  proteze 
de sân imprimate 3D. Prin utilizarea unei tehnici de 
scanare a corpului,  încorporat într-o aplicație 
protetică, aceasta tehnologie  este complet 
personalizată și se potrivește perfect. Compania 
doreste să dezvolte în continuare produsul și este în 
căutarea unui anumit material. Materialul trebuie să fie 
potrivită pentru imprimare în 3D și ar trebui să aibă proprietăți-silicon. Compania este în căutarea unui acord de licență 
sau a unui acord de cooperare tehnică. 
 
TRPL20151201001   
O companie tânără poloneză, activă în proiectarea de noi soluții de putere,   lucrează  la o soluție pentru energie 
electrică locală și producerea de energie termică, prin furnizarea de sarcina de bază care utilizează combustibili solizi . 
Ea este în căutarea unei  instituții de cercetare și dezvoltare cu experiență în celuloză / gazeificarea biomasei. Compania 
are nevoie de sprijin tehnologic în completarea ideii lor cu soluțiile convenționale pentru gazeificarea biomasei / 
celuloză ca  alimentare cu combustibil, răcirea cu gaz, motor cu gaz etc.  Soluția lor oferă putere, căldură și răcire cu 
impact redus asupra mediului. Tehnologia  este deja probata pe o tehnologie  pilot. Compania  ar dori să stabilească o 
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cooperare tehnică și de cercetare ce va ajuta la creșterea disponibilității, stabilitate și repetabilitarea sistemului complet. 
Compania  doreste să semneze un acord de cercetare și / sau un acord de cooperare tehnică. 
 
TRRU20150324001   
Un IMM rus specializat în domeniul biotehnologiei industriale este în căutarea unei  tehnologii autentice  pentru 
fabricarea unui tip de  brânză moale, de tip "francez": Camembert, Brie, Coulommiers,  pentru fabricarea acestor 
produse în Rusia. Compania este în căutare de parteneri industriali cu experiență în producția de astfel de tipuri de 
brânză și transfer tehnologic, pentru un  acord comercial cu asistență tehnică sau un acord de joint-venture. 
 
TRAT20150415001   
O companie din Austria - un furnizor de top in industria auto - este in cautare de noi tehnologii în domeniul soluțiilor de 
transport inovatoare. Această cerere specifică  implică o soluție tehnică pentru un mecanism de acționare electric ușor,  
pentru aplicații auto. Trebuie demonstrat avantajele clare asupra tehnologiilor actuale (în special în ceea ce privește 
consumul de energie și problemele de siguranță). Toate tipurile de parteneriat  și cooperare vor fi considerate acceptate,  
fără restricții geografice. 
 
TRUS20151008001   
O companie cu sediul în SUA  caută modalități noi de a folosi heliu pentru a genera valoare în procese noi și / sau 
existente prin îmbunătățirea eficienței sau a debitului, sau pentru a reduce în proces "amprenta de mediu. Sponsorul 
caută să identifice noi aplicații, viabile comerciale, care va ajuta la extinderea pe piața mondială pentru heliu. In acest 
sens  se dorește un acord de cooperare tehnică sau de cercetare, inclusiv prin plata unui premiu în bani. 
 
TRUK20151104001  
O companie din Marea Britanie care oferă servicii de cercetare și proiectare a dezvoltat o carte, în curs de patentare 
alternativă, radicală pentru  căutare tradițională de cuvinte cheie. În loc de o casetă de căutare unidimensional, 
conceptele sunt exprimate și manipulate ca obiecte pe o pânză bidimensională. Compania  caută parteneri de tehnologie, 
parteneri de conținut și beta testeri pentru a dezvolta acest instrument ca parte a unui acord de cooperare tehnică, sau să 
formeze un consorțiu care  aplică pentru finanțare din partea UE, ca parte a unei cooperări de cercetare. 
 
TOFR20150611001   
O companie franceza specializata in dezvoltarea și producția de sisteme de prindere pentru industria de prelucrare,  a 
dezvoltat un sistem nou de timp și cost eficient de management al depozitului automatizat prin care se  furnizează  
centre de prelucrare pe o linie de producție. Compania ofera aceasta tehnologie pentru a o transfera clienților industriali 
în cadrul unui acord comercial cu asistenta tehnica. 
 
TORS20150608001   
Companie cu sediul din Serbia a dezvoltat un software-ul unic de evaluare a impactului asupra mediului. Acesta este 
utilizat de experți pentru varietate de proiecte, pentru care este obligatorie din punct de vedere aceast software 
(Directiva UE). Software-ul are o multime de avantaje față de o practică comună; facilitează și accelerează activitatea 
experților, făcând-o mult mai sistematică și controlabiă. Acesta este primul software complet specializat în acest scop pe 
piața mondială. Compania caută parteneri pentru Joint Venture, propunând un acord  financiar și un acord de licență. 
 
TOJP20141031001   
O companie japoneză de design specializat ofera tehnologia patentată pentru rulmenti descentralizaţi autonomi (ADB), 
partenerilor din țările UE. Compania dorește să ajungă la un acord de cooperare de licență și / sau de cercetare cu 
instituții de cercetare și dezvoltare sau companii de producție. Tehnologia poate fi adoptată în diverse sectoare de 
dispozitive medicale, aparate de uz casnic și  la automobile. 
 
TOCH20130819001  
O companie elvețiană dezvoltă, produce si comercializeaza platforme flexibile pentru centre de  reciclarea a deșeurilor 
și pentru aplicații industriale. Perioada de realizare a platformelor este de 2-5 zile. Ele pot fi extinse sau reduse  în orice 
moment și sunt usor de intreţinut și de curăţat. Compania este în căutarea de  companii interesate de un acord de licență 
și joint venture pentru a construi astfel de centre de reciclare în regiunea lor sau în fabrici de beton interesate în 
fabricarea platformelor. 
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TOHU20140604001 
Firma maghiară de Ingineria Mediului este în căutarea de parteneri pentru elaborarea  a sistemelor de gestionare a 
deșeurilor și dorește să își desfășoare activitățile de cercetare și dezvoltare legate de sursă regenerabilă,  în cadrul unui 
acord de cooperare tehnică sau de cercetare. Compania este, de asemenea, interesată în utilizarea surselor regenerabile 
de energie mai ales de recuperare a energiei din biomasă. Firma din Ungaria caută parteneri de cooperare tehnică pentru 
această activitate. 
 
TOPL20140902001  
Un om de stiinta din partea de nord-vest a Poloniei a dezvoltat o substanță sub formă de pulbere care are proprietatea de  
promovare a sanatatii. Substanţa, oferită  alimentar, are  forma de microcapsule care pot fi adăugate la diferite tipuri de 
produse alimentare și feluri de mâncare. Adăugată  în produsele alimentare,  substanță îmbogăţește valoarea nutrițională 
a mâncării. În plus, are o influență bună asupra sistemelor cardiovascular și digestiv uman. Este oferită cooperarea în 
forma unui acord comercial cu asistență tehnică sau acord de licență. 
 
TOPL20140628001  
O companie din Polonia a dezvoltat o motocicleta care zboară si care are două moduri de mișcare - zbor și călătorie. 
Motocicleta isi schimbă modurile de zbor în mod automat. Motocicleta poate demara și ateriza pe verticală. Compania 
cauta parteneri care sunt interesați de sprijin financiar pentru construirea prototipului. Continuarea cooperării cu privire 
la proiect este posibilă, cu opțiunea unui acord de licență sau de vânzare a drepturilor. 
 
TOJP20150713001  
O firmă japoneză oferă o tehnologie patentata nouă pentru  pompe peristaltice,  pentru acordarea de licențe sau care 
urmează să fie vândute la companiile din UE. Tehnologia asigură o funcționare de lungă durată sigură și precisă, de 
pompare prin menținerea debitului de lichide constant în timpul procesului de pompare. Tehnologia poate fi aplicată in 
domeniul medical, bio și alte domenii științifice. 
 
 

 
 
Comisia Europeana si persoanele care actioneaza in numele Comisiei Europene nu sunt responsabile pentru modul in care 
poate fi utilizata informatia continuta in acest e-buletin. Punctele de vedere din aceasta publicatie apartin autorilor si nu 
reflecta in mod necesar politicile Comisiei Europene. 
 
                                               
 
 

Parcul Stiintific si Tehnologic Tehnopolis Iasi 
Bd. Poitiers nr.10 

700671 Iasi, Romania 
  

T        + 40 332 / 102 208 
F        + 40 332 / 102 108 

een@tehnopol-is.ro  
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