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Despre Enterprise Europe Network 

 

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

• Acces spre noi pieţe și internaţionalizare 
• Oportunităţi de cooperare în afaceri  
• Servicii de informare și consultanţă 

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

Cifrele ne descriu cel mai bine: 

• aproape 600 de organizaţii in 
peste 50 de ţari 

• peste 3000 de experţi 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  

- Informaţii Europene 

- Calendar evenimente în Reţeaua Enterprise 
Europe 

- Oportunităţi de afaceri și inovare                    
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Informații europene 
 

 

Ghișeul unic online va simplifica viaţa cetăţenilor și activitatea 
companiilor din UE 

Portalul online "Europa ta" va deveni, în următorii doi ani, un spaţiu virtual în care atât 
cetăţenii, cât și companiile vor putea să găsească, într-un singur loc, toate informaţiile 
relevante cu privire la drepturile lor pe piaţa unică. Acesta va integra mai multe servicii și 
reţele, naţionale sau europene, astfel că, potrivit noilor reglementări, peste 20 dintre cele 
mai importante operaţiuni administrative vor putea fi efectuate online. 

Comisarul european Elżbieta 
Bieńkowska, responsabil pentru 
piaţa internă, industrie, 
antreprenoriat și IMM-uri, a 
declarat: "Astăzi, cetăţenii și 
companiile care doresc să se 
mute, să lucreze sau să facă 
afaceri în alte state europene, 
întâmpină un lanţ de proceduri 
confuze și documente nesfârșite. 
Asta îi costă mult timp și bani pe 
cetăţenii noștri. Pentru a 
răspunde angajamentelor 
asumate în strategia privind 
piaţa unică digitală, ghișeul unic 
digital va simplifica, îmbunătăţi și 
grăbi procedurile 
administrative." 

 

Începând cu 2020, cetăţenii și companiile din UE vor avea acces, prin intermediul portalului 
Europa ta, la informaţii utile privind legislaţia europeană sau naţională pentru piaţa muncii, 
educaţie, sănătate, înfiinţarea unei afaceri, taxe, angajări și nu numai. În plus, cei care vor 
avea nevoie de asistenţă, vor fi direcţionaţi către cel mai potrivit serviciu. O parte din 
informaţii sunt deja disponibile, însă volumul acestora va crește treptat în perioada 
următoare. 

Conform noilor norme, în cinci ani de zile, tot prin intermediul ghișeului unic vor putea fi 
efectuate online operaţiuni ca înregistrarea unei mașini, solicitarea certificatului de naștere 
sau depunerea declaraţiilor fiscale. 

Principiul unicităţii va reduce birocraţia, de îndată ce companiile și cetăţenii vor putea 
transmite o singură dată documentele sau informaţiile necesare pentru o anumită 
operaţiune, iar acestea vor putea fi utilizate între autorităţi. 

Noul regulament urmează să fie publicat în Jurnalul Oficial al UE, după care va intra în 
vigoare în termen de 20 de zile. 
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O Europă care protejează: sunt necesare măsuri decisive privind 
priorităţile în materie de securitate 

Comisia Europeană a prezentat în 10 octombrie un raport cu privire la progresele 
înregistrate către o uniune a securităţii efectivă și reală, invitând Parlamentul European și 
Consiliul să își finalizeze de urgenţă activităţile privind iniţiativele prioritare din domeniul 
securităţii. Pentru a menţine dinamica pozitivă stabilită de liderii UE la reuniunea informală 
din Salzburg, raportul de miercuri prezintă iniţiativele în materie de securitate care vor fi 
decisive pentru finalizarea uniunii securităţii înainte de viitoarele alegeri pentru 
Parlamentul European din mai 2019. 

Comisarul pentru migraţie, afaceri interne și cetăţenie, Dimitris Avramopoulos, a 
declarat: „Securitatea cetăţenilor noștri este și ar trebui să rămână o prioritate pentru UE în 
fiecare zi. Consolidarea frontierelor noastre externe, îmbunătăţirea schimbului de 
informaţii și realizarea interoperabilităţii tuturor sistemelor noastre de date, precum și 
protejarea cetăţenilor noștri atât în mediul online, cât și pe teren - nu este timp de pierdut. 
Este momentul ca aceste promisiuni să fie transpuse în realitate, deschizând astfel calea 
către o uniune a 
securităţii efectivă și 
reală.” 

 

Comisarul pentru 
uniunea securităţii, 
Julian King, a 
declarat: „Fie că este 
vorba de utilizarea 
armelor chimice pe 
străzile noastre ori de 
atacuri cibernetice 
sponsorizate de stat, 
Europa se confruntă 
cu un pericol mai 
mare ca niciodată, iar 
europenii se așteaptă 
ca noi să acţionăm. 
Acum este momentul să ne intensificăm eforturile pentru a finaliza activităţile noastre 
privind uniunea securităţii. În ceea ce privește terorismul, ameninţările cibernetice și 
ameninţările facilitate de tehnologiile informatice, în care spaţiul online și lumea reală intră 
în coliziune, precum și în ceea ce privește combaterea criminalităţii organizate, suntem mai 
puternici atunci când acţionăm împreună. Timpul ne presează: instituţiile UE și statele 
membre trebuie să își asume responsabilitatea pentru obţinerea de rezultate în această 
activitate vitală și punerea în aplicare a actelor adoptate.” 

În ultimii 3 ani, Comisia a luat măsuri decisive pentru a înăspri normele în domeniul 
securităţii în interiorul UE și la frontierele sale externe. În discursul său din 2018 privind 
starea Uniunii, președintele Juncker a anunţat că se vor lua măsuri suplimentare pentru 
protejarea cetăţenilor europeni – atât în mediul online, cât și în cel offline. Cu toate 
acestea, tentativele de atacuri teroriste, utilizarea armelor chimice pe străzile unui stat 
membru și, mai recent, atacul cibernetic contracarat asupra sediului unei organizaţii 
internaţionale pun în evidenţă faptul că acum, mai mult decât oricând, Europa rămâne o 
ţintă și demonstrează importanţa din ce în ce mai mare a consolidării securităţii și 
rezilienţei noastre comune. 

În acest sens, raportul reprezintă o contribuţie la discuţiile din cadrul Consiliului European 
din 18-19 octombrie cu privire la securitatea internă. 
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Accelerarea lucrărilor 
privind dosarele prioritare 
din domeniul securităţii 

Chiar dacă a fost aprobată 
o serie de propuneri 
legislative elaborate de 
Comisie, există în 
continuare multe dosare 
importante care trebuie să 
fie definitivate de urgenţă, 
înainte de alegerile pentru 
Parlamentul European din 
mai 2019. Prin urmare, 
Comisia solicită să se 
accelereze această 

activitate și să se adopte cu celeritate dosarele rămase, în special dosarele identificate în 
Declaraţia comună, precum și noile măsuri propuse de președintele Juncker în discursul 
său din 2018 privind starea Uniunii: 

• Protejarea cetăţenilor europeni în mediul online: un set amplu de măsuri menite să 
mărească rezilienţa cibernetică a UE și să sporească capacităţile sale de securitate 
cibernetică a fost prezentat în septembrie 2017 și a fost urmat luna trecută de o serie de 
propuneri destinate în mod specific să protejeze securitatea alegerilor noastre. Având în 
vedere operaţiunile cibernetice ostile care au avut loc recent, este imperativ ca toate 
propunerile legislative să fie definitivate cu prioritate. În plus, pentru a se asigura faptul 
că platformele internet nu sunt utilizate în mod nociv pentru difuzarea în spaţiul online 
a unor conţinuturi cu caracter terorist, noile norme propuse, în special obligaţia de a se 
elimina conţinutul cu caracter terorist în termen de o oră, ar trebui să fie aprobate de 
Parlamentul European și de Consiliu înainte de alegerile din mai 2019. 

• Interoperabilitatea sistemelor de informaţii ale UE: asigurarea unei cooperări mai 
inteligente și mai eficiente a sistemelor de informaţii ale UE în materie de securitate, 
migraţie și gestionare a frontierelor reprezintă un element esenţial al eforturilor 
Comisiei de a elimina lacunele în materie de securitate a informaţiilor. Propunerea 
privind interoperabilitatea sistemelor de informaţii ale UE, prezentată în decembrie 
2017, ar trebui să fie aprobată de Parlamentul European și de Consiliu înainte de 
alegerile pentru Parlamentul European din 2019. În mod similar, ar trebui să se finalizeze 
rapid procesul de modernizare a diferitelor sisteme de informaţii ale UE, cum ar fi 
Sistemul european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), Eurodac și 
Sistemul de informaţii privind vizele (VIS). 

• Combaterea criminalităţii transfrontaliere: pentru a ajuta poliţia și autorităţile 
judiciare să urmărească piste online și la nivel transfrontalier, ar trebui ca propunerile 
Comisiei privind dovezile electronice să fie aprobate înainte de alegerile din mai 2019. 
De asemenea, Comisia invită Consiliul European, în cooperare cu Parlamentul European, 
să extindă aria de competenţă a Parchetului European (EPPO) pentru a include 
investigarea infracţiunilor de terorism transfrontaliere. 

• Consolidarea frontierelor UE: securitatea internă a UE depinde de modul în care 
gestionăm frontierele noastre externe și, prin urmare, propunerile de consolidare a 
Agenţiei Europene pentru Poliţia de Frontieră și Garda de Coastă, a normelor UE în 
materie de returnare și a Agenţiei Uniunii Europene pentru Azil vor oferi, împreună, 
instrumentele necesare pentru o gestionare mai eficientă a frontierelor externe. 

Pentru a sprijini eforturile statelor membre de a spori securitatea în cadrul UE, Comisia a 
alocat, pentru perioada 2018-2019, suma de 70 de milioane EUR în cadrul Fondului pentru 
securitate internă (FSI), destinată finanţării măsurilor specifice în materie de securitate, 
inclusiv pentru: combaterea radicalizării (5 milioane EUR); combaterea ameninţărilor CBRN, 
restricţionarea accesului la explozivii artizanali și protejarea spaţiilor publice și a 
infrastructurii critice (9,5 milioane EUR); și sprijinirea punerii în aplicare a normelor 
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existente, cum ar fi registrul UE cu numele pasagerilor UE (1,5 milioane EUR). Această sumă 
se adaugă celor 100 de milioane EUR puse la dispoziţie în cadrul Acţiunilor Urbane 
Inovatoare, inclusiv pentru protecţia spaţiilor publice. 

Context 

Securitatea a reprezentat o prioritate politică încă de la începutul mandatului Comisiei 
Juncker – de la Orientările politice din iulie 2014 ale președintelui Juncker, până la cel mai 
recent discurs privind starea Uniunii, pe care l-a susţinut la 12 septembrie 2018. 

La 14 decembrie 2017, președinţii Parlamentului European, președinţiei prin rotaţie a 
Consiliului și Comisiei Europene au semnat o Declaraţie comună privind priorităţile 
legislative ale UE pentru perioada 2018-2019, în care au subliniat importanţa deosebită a 
unei protecţii mai bune a securităţii cetăţenilor prin plasarea acestei teme în centrul 
activităţii legislative a Uniunii. S-a acordat prioritate iniţiativelor menite să asigure faptul că 
autorităţile statelor membre știu cine traversează frontierele externe comune ale UE, să 
instituie sisteme de informaţii interoperabile la nivelul UE pentru securitate și gestionarea 
frontierelor și a migraţiei și să consolideze instrumentele de luptă împotriva terorismului și 
de combatere a spălării banilor. 

Activitatea Comisiei în acest domeniu se bazează pe Agenda europeană privind 
securitatea, care stabilește principalele acţiuni necesare pentru a se asigura un răspuns 
eficace al UE la terorism și la ameninţările la adresa securităţii, inclusiv contracararea 
radicalizării, consolidarea securităţii cibernetice și suprimarea accesului la finanţare al 
teroriștilor, precum și îmbunătăţirea schimbului de informaţii. De la adoptarea agendei au 
avut loc progrese considerabile în ceea ce privește punerea sa în aplicare, ceea ce deschide 
calea către o uniune a securităţiiefective și reale. Progresele înregistrate sunt prezentate în 
rapoartele Comisiei, publicate periodic. 

 

Bioeconomia, teren fertil pentru investiţii în România și alte state UE 

Comisia Europeană a lansat astăzi, 11 octombrie, un plan de acţiune pentru dezvoltarea 
unei bioeconomii durabile și circulare în Europa. Acesta acoperă sectoare cu o cifră de 
afaceri de 2.000 de miliarde euro și în care lucrează aproximativ 18 milioane de europeni. 
Cu aceeasi ocazie, au fost prezentate proiecte din mai multe state-membre UE, inclusiv 
România, care se înscriu în cele 3 priorităţi ale Comisiei privind bioeconomia. 

Într-o lume a resurselor biologice și a ecosistemelor finite, este necesar un efort de inovare 
pentru a hrăni oamenii și pentru a le furniza apă și energie curate. Bioeconomia poate 
transforma algele în combustibil, poate recicla plasticul, poate transforma deșeurile în 
mobilier sau îmbrăcăminte noi sau poate transforma subprodusele industriale în 
îngrășăminte ecologice. Acesta are potenţialul de a genera 1 milion de noi locuri de muncă 
ecologice până în 2030. 

Planul de acţiune 
prezentat de Comisie se 
bazează pe 3 priorităţi: 

1. Extinderea și 
consolidarea 
biosectoarelor 

• va crea o 
platformă de 
investiţii tematice 
pentru bioeconomia 
circulară, în valoare 
de 100 de milioane 
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euro pentru a aduce inovaţiile ecologice mai aproape de piaţă și pentru a reduce 
riscurile investiţiilor private în soluţii durabile; 

• va facilita dezvoltarea unor noi biorafinării durabile în întreaga Europă; 

2. Dezvoltarea rapidă de bioeconomii în întreaga Europă 

• va elabora o agendă strategică de implementare a dezvoltării durabile a produselor 
alimentare și agricole, a silviculturii și a produselor ecologice; 

• va institui, în cadrul programului Orizont 2020, un mecanism de sprijinire a politicii 
în domeniul bioeconomiei al UE pentru ţările UE, cu scopul de a elabora agende 
naţionale și regionale privind bioeconomia; 

• va lansa acţiuni pilot pentru dezvoltarea de bioeconomii în zonele rurale, de coastă 
și urbane, de exemplu în ceea ce privește gestionarea deșeurilor sau stocarea 
carbonului în sol; 

3. Protejarea ecosistemului și înţelegerea limitărilor ecologice ale bioeconomiei 

• va pune în aplicare un sistem de monitorizare la nivelul UE pentru a urmări 
progresele către o bioeconomie durabilă și circulară; 

• va consolida baza de cunoștinţe și înţelegerea domeniilor specifice ale 
bioeconomie, prin colectarea de date și asigurarea unui acces mai bun la acestea prin 
intermediul Centrului de cunoaștere pentru bioeconomie; 

• va furniza orientări și va promova bunele practici cu privire la modul de funcţionare 
a bioeconomiei în limite 
ecologice sigure. 

Mai multe proiecte care se 
înscriu în această direcţie sunt 
prezentate în broșura care 
însoţește cele 3 priorităţi ale 
Comisiei pentru bioeconomie. 

România este implicată în 
patru dintre proiecte: 

• "Biovioces (link is 
external)", coordonat de 
Agenzia per la Promozione 
della Ricerca Europea 
(Italia), este desfășurat între 

ianuarie 2018 – decembrie 2020 în 10 state-membre. Propune o platformă care 
abordează provocările legate de bioeconomie și care adună laolaltă politicieni, 
cercetători, comunitatea de afaceri și societatea civilă. Scopul este de a lansa un dialog 
deschis care să impulsioneze schimbul de cunoștinţe, precum și implicarea directă a 
cetăţenilor. 

• "Libbio (link is external)", coordonat de Innovation Center (Islanda), desfășurat 
între octombrie 2016 – septembrie 2020, implică 8 ţări. Lupinul peruvian este o plantă 
cultivată și în Europa și oferă noi oportunităţi pentru fermieri, la nivel local, ea fiind 
utilizată în diferite sectoare, precum industria alimentară sau comsmetice. 

• "Ceres (link is external)", coordonat de Universitatea din Hamburg (Germania), 
cuprinde 15 state și se desfășoară între martie 2016 – februarie 2020. Programul ajută la 
înţelegerea efectelor schimbărilor climatice asupra acvaculturii speciilor marine. 

• "Smartbees (link is external)", coordonat de Institutul pentru Cercetare Apicolă 
din Hohen Neuendorf (Germania), a fost implementat între noiembrie 2014 – octombrie 
2018 în 11 ţări. Își propune să protejeze efectivul natural de albine prin descoperirile la 
nivelul fondului genetic. 
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Vicepreședintele responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiţii și competitivitate, 
Jyrki Katainen, a declarat: „A devenit evident că trebuie să facem o schimbare sistemică în 
ceea ce privește modul în care producem, consumăm și aruncăm bunuri. Prin dezvoltarea 
bioeconomiei – segmentul de energie din surse regenerabile al economiei circulare – 
putem găsi modalităţi noi și inovatoare de a furniza alimente, produse și energie, fără 
epuizarea resurselor biologice limitate ale planetei. Mai mult, regândirea economiei 
noastre și modernizarea modelelor noastre de producţie nu se referă doar la mediu și la 
climă. Există, de asemenea, un mare potenţial pentru noi locuri de muncă ecologice, în 
special în zonele rurale și de coastă.” 

 

Tabloul de bord al pieţelor de consum 2018: România, peste media UE la 
mașini noi, pe ultimele locuri la transport feroviar 

Comisia Europeană a publicat in octombrie Tabloul de bord al pieţelor de consum din 
2018. Acesta monitorizează modul în care consumatorii din UE evaluează performanţa a 40 
de sectoare de bunuri și servicii. Conform indicatorului de calitate, în România, printre cele 
mai performante sectoare se numără: electrocasnicele, produsele de grădinărit, IT, dar și 
piaţa auto de mașini noi. La polul opus se află piaţa mașinilor rulate sau transportul 
feroviar. 

 

Cele mai recente date ale Tabloului de bord indică o scădere a scorului înregistrat de 
România la nivelul pieţelor bunurilor de larg consum, capitol la care ocupă locul 22 în UE, 
cu 80,6 puncte (-1,4, 2017 faţă de 2015). Pe acest sector, cel mai bine comparativ cu media 

UE (+3,3 pct.) stă piaţa mașinilor noi (83,8 pct.). În schimb, piaţa băuturilor alcoolice se află 
cu nu mai puţin de 7,7 pct. sub media UE, cu un scor de doar 76,9 pct. 

Pe sectorul serviciilor, România ocupă locul 17 în UE, cu 77,5 pct., în scădere cu 0,6 pct. 
faţă de 2015. Comparativ cu media UE, cel mai bine stau serviciile de telefonie fixă (+6,7 
pct.), telefonie mobilă (+4,6 pct.) și internet (+3,8 pct.). La polul opus se află transportul 
feroviar (-13,4 pct. faţă de media UE), cu un total de 63,4 puncte ocupând al doilea cel mai 
slab scor din Uniune. 
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„Încrederea consumatorilor este în creștere, însă există în continuare prea multe cazuri în 
care aceștia au experienţe neplăcute în legătură cu anumite pieţe, de exemplu atunci când 
cumpără un bun imobiliar sau un autovehicul de ocazie”, a declarat Věra Jourová, 
comisarul pentru justiţie, consumatori și egalitate de gen. „În aprilie 2018, am prezentat 
„Noile avantaje pentru consumatori”, pentru a consolida respectarea drepturilor 
consumatorilor și a le oferi acestora noi modalităţi de a-și apăra drepturile. Posibilitatea de 
a introduce o acţiune colectivă ar trebui să le ofere consumatorilor mai multă încredere că 
pot să-și apere drepturile, precum și să determine o mai bună respectare a normelor de 
către întreprinderi.”  

 

La nivel european, deși, începând din 2010, încrederea generală în sectorul serviciilor 
înregistrează o tendinţă pozitivă, raportul arată că doar 53% din consumatori cred că le 
sunt respectate drepturile privind protecţia consumatorilor. Pentru bunuri de larg consum, 
cifra este doar cu puţin mai ridicată, și anume 59%. 

Principalele concluzii ale Tabloului de bord, privind pieţele la nivelul UE: 

• Progresele faţă de anul 
2016 sunt modeste, deși 
tendinţa pozitivă înregistrată 
începând cu 2010 continuă. 

• Deși pieţele din Europa 
de Vest continuă să 
funcţioneze mai bine pentru 
consumatori, în medie, cele 
mai semnificative 
îmbunătăţiri ale 
performanţelor s-au 
înregistrat și anul acesta în 
Europa de Est. 

• Serviciile de internet și 
telefonie mobilă sunt în 
continuare cele mai 
problematice pentru 
consumatori. 

• Serviciile financiare sunt 
sectorul în care consumatorii 
suferă cele mai mari 
prejudicii (pierderi financiare 
sau pierdere de timp) în caz 
de probleme. 

• Sectorul imobiliar și cel al autovehiculelor de ocazie sunt sectoarele în care 
consumatorii au cea mai scăzută încredere. 

Context 

Tablourile de bord ale consumatorilor oferă o privire de ansamblu asupra modului în care 
funcţionează piaţa unică pentru consumatorii din UE. Publicate începând cu 2008, acestea 
au scopul de a asigura o mai bună monitorizare a rezultatelor pentru consumatori și de a 
oferi date utile pentru elaborarea de politici. 

Există două tipuri de tablouri de bord, care se publică o dată la doi ani, unul într-un an și 
altul în următorul, și care au la bază anchete desfășurate în întreaga UE: 

• Tabloul de bord al pieţelor de consum urmărește calitatea funcţionării a peste 40 
de pieţe de consum pe baza unor indicatori-cheie, cum ar fi încrederea că vânzătorii 
respectă normele de protecţie a consumatorilor, comparabilitatea ofertelor, 
posibilităţile de alegere între comercianţi/furnizori, măsura în care sunt împlinite 
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așteptările consumatorilor și daunele cauzate de problemele întâlnite de consumatori. 
Sunt monitorizaţi și alţi indicatori, cum ar fi schimbarea furnizorului și preţurile. 

• Tabloul de bord al condiţiilor pentru consumatori monitorizează condiţiile de la 
nivel naţional pentru consumatori în trei domenii: (1) cunoștinţele și încrederea, (2) 
respectarea și controlul aplicării normelor și (3) plângerile și soluţionarea litigiilor. Acesta 
examinează, de asemenea, progresele înregistrate în ceea ce privește integrarea pieţei 
cu amănuntul a UE (Tabloul de bord al condiţiilor pentru consumatori 2017).  

 
 

Consultări publice europene 
 

 

Consultare publică : Un ghiseu unic pentru sectorul vamal 

 

Va invităm să participaţi la consultarea publică lansată de Comisia Europeană până la 
16.01.2019, completând chestionarul de la adresa:  

https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-eu-single-window-environment-
customs_ro  
 
 

Consultare publică referitoare la evaluarea Deciziei 573/2014/UE privind cooperarea 
consolidată între serviciile publice de ocupare a forţei de muncă (SPOFM) 

 

Va invităm să participaţi la consultarea publică lansată de Comisia Europeană până la 
13.12.2018, completând chestionarul de la adresa:  

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-enhanced-cooperation-
between-public-employment-services-1_ro  

 

Consultare publică: evaluarea directivei privind siguranţa activităţilor offshore 

 

Va invităm să participaţi la consultarea publică lansată de 
Comisia Europeană până la 21.12.2018, completând 
chestionarul de la adresa:  

 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-
consultation-on-the-evaluation-of-the-offshore-safety-

directive_ro  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Page 10 of 17 

 

Evenimente din Rețeaua Enterprise Europe 
Network 

  

 

Calendar evenimente internaţionale 
 

 

 

 

 

Data Nume Eveniment Tara Orasul 

9 November 2018 Franchise Expo Vienna, 9-10 Nov 2018  Austria Vienna 

9 November 2018 
International Business Meetings "CONTACT 
denkmal"  

Germany Leipzig 

8 November 2018 Matchmaking Recycling Technology 2018  Germany Dortmund 

7 November 2018 

Brokerage event within SEE IT Summit - 1st 
international Summit in the South East European 
Hub for IT, Telecommunication, Innovations, 
Gaming and IoT  

Serbia Novi Sad 

7 November 2018 
Green growth and circular economy thinking – 
what goes around, comes around.  

Spain Ourense 

7 November 2018 
Offshore B2B 2018 - International Matchmaking 
Event within Offshore Wind, Gas, Oil & Wave 
Energy  

Denmark Aalborg 

7 November 2018 Innovation Life Cycle Management Process  Germany Dusseldorf 

7 November 2018 Lisbon Beyond Summit 2018  Portugal Lisbon 

6 November 2018 
Outgoing Lithuanian companies mission to XV 
International Agricultural Trade Fair  

Ukraine Kiev 

6 November 2018 
B-Boost 2018: B2B at Open Source convention 
on Open Digital Transformation  

France Bordeaux 

6 November 2018 Centro Exporta Business Matchmaking 2018  Peru Huancayo 

5 November 2018 Get Ready for Japan - 2018  Japan Tokyo 

4 November 2018 
Outside the Maquiladora Model: A Culture 
Journey for European SMEs in the Solar Sector  

Mexico 
Mexico 

City 

29 November 2018 Autumn meeting of SG Sustainable Construction 
and SG Textile and Fashion in Aachen at the 

Germany Aachen 

Prin intermediul reţelei Enterprise Europe sunt organizate 
numeroase manifestari cu scopul de a identifica noi parteneri de 
afaceri sau dezvoltare de proiecte de cercetare-inovare și transfer 
de tehnologii, cum ar fi misiuni economice sau evenimente de 
parteneriat (brokeraj). 
Daca sunteţi interesat de unul din evenimentele de mai jos, vă 
rugăm să contactaţi Centrul Enterprise Europe Network Iasi 
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Data Nume Eveniment Tara Orasul 

International Textile Conference”  

29 November 2018 

Cross Innovation Conference - Exploring the 
power of creative industries as a driving force of 
innovation  

Germany Hamburg 

29 November 2018 EU Brokerage Event Shift2Rail - Calls 2019  France Strasbourg 

29 November 2018 
What is the blockchain technology, and how to 
use it ?  

France Cannes 

29 November 2018 
Matchmaking event during the International 
textile conference 2018  

Germany Aachen 

6 December 2018 
Stereopsia 2018 – Brokerage event for all 
forms of 3D / XR / AI  

Belgium Brussels 

5 December 2018 
Economic and Entrepreneurial Forum for 
Women in Africa & Diaspora  

Cameroon Yaounde 

4 December 2018 Face2Face Meetings @ H2020 ICT Conference  Austria Vienna 

4 December 2018 
BioWin Day 2018 - Artificial Intelligence for 
Health  

Belgium 
Louvain-

la-Neuve 

3 December 2018 
How can SMEs tackle the need for capacity 
building?  

Germany Munich 

18 December 2018 
BOOSTALPS - Fostering cross fertilization in 
automotive and textile value chain in Alpine 
Region  

Italy Milano 

14 December 2018 
Conferences & Brokerage Event: "Medical data 
valorisation and sustainability"  

Luxembourg 
Esch-sur-

Alzette 

13 December 2018 
Meet the Customer Experience R&D 
ecosystem in Paris region  

France Paris 

13 December 2018 BIOREGATE FORUM - one-to-one meetings  France NANTES 

12 December 2018 
Leading the Change - embarking on the post-
2021 quest  

Romania Timisoara 

 
 
Vezi calendarul complet:  
 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents?nolayout=true  
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Oportunități de  Afaceri și de Inovare 
 

Prin intermediul bazei de date centralizate (POD - Partnering Opportunities Database),  
Reţeaua Enterprise Europe Network pune la dispoziţia societăţilor comerciale, institutelor 
de cercetări, universităţilor și altor organizaţii profesionale și de afaceri diverse OFERTE / 
CERERI DE OFERTE din domeniul afacerilor sau inovării / tehnologiilor inovatoare, oferind 
posibilitatea de CĂUTARE ȘI IDENTIFICARE DE NOI PARTENERI.  

Companiile interesate să își promoveze oportunităţile de afaceri sau inovare, se pot 
adresa Centrului Enterprise Europe Iasi din cadrul Tehnopolis, care oferă în mod 
GRATUIT informaţii și sprijin.    

 

OPORTUNITĂŢI DE AFACERI  

 
Nr. Referinţă: BOUK20180813001  
O companie din Marea Britanie este specializată în designul remarcabil a recipientelor de 
unică folosinţă pentru băuturi și gustări, pentru industria de divertisment, sport și turism. 
Permite utilizatorilor să transporte băuturi și gustări - toate într-un singur produs. Se 
vizează utilizatorii care se bucură de mâncare și băutură în timp ce se mișcă sau în 
cinematografe, stadioane, arene. Compania dorește să își dezvolte reţeaua de distribuţie în 
străinătate și, prin urmare, caută parteneri români în cadrul unui acord de distribuţie.  
 
Nr. Referinţă: BOFR20180731001  
O companie franceză înfiinţată în 1999, cu puternice valori etice, este un producător de 
produse de îngrijire a copiilor, cum ar fi hamuri sau port-bebe tip marsupiu. Produsele lor 
combină siguranţa, calitatea, designul și respectul pentru planetă. Produsele pot fi 
personalizate, clienţii putând selecta designul și ţesuturile. Toate produsele sunt fabricate 
în conformitate cu standardele europene și cu materiale naturale (bumbac și lemn), fără 
nici o substanţă nocivă pentru copii. Compania își vinde produsele pentru copii, fabricate 
în Franţa, pe piaţa franceză și în Europa și acum caută distribuitori fiabili și / sau agenţi 
comerciali români să își extindă activităţile.  
 
Nr. Referinţă: BOBG20180920001  
O companie bulgară, înfiinţată în anul 2017, specializată în producţia de paste vegetale, 
caută distribuitori și agenţi. Pastele sunt de tip rigatoni, cu conţinut ridicat de nutrienţi, 
fabricate din năut, linte verde și boabe de afine. Linia de producţie exclude posibile urme 
de gluten din produs, făcându-le potrivite pentru persoanele cu intoleranţă la gluten. 
Materiile prime folosite în procesul de producţie sunt recoltate de pe teren propriu, 
asigurând cea mai bună calitate. Compania lucrează deja foarte bine pe piaţa bulgară, dar 
își propune să intre pe noi pieţe prin acorduri comerciale și de distribuţie.  
Nr. Referinţă: BOUA20180828001  
Companie din nord-vestul Ucrainei, fondată acum 40 de ani, care fabrică recipiente din 
sticlă pentru industria medicală, biologică și alimentară caută parteneri români pentru o 
cooperare pe termen lung în cadrul unui acord de fabricaţie, în scopul extinderii sale 
geografice. Poate oferi produse atât în conformitate cu designul clasic cât și în 
conformitate cu comanda clientului. Compania este certificată în conformitate cu cerinţele 
standardului internaţional ISO 9001: 2008 și sistemul de control al companiei îndeplinește 
cerinţele standardelor internaţionale ISO 9000, ІSO 14000, OHSAS 18000.  
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Nr. Referinţă: BOBG20180829001  
Un producător bulgar de haine pentru copii (cu vârste cuprinse între 6 luni și 12 ani) caută 
distribuitori de genul agenţilor comerciali independenţi, proprietari de magazine / linii de 
modă pentru copii sau comercianţi cu amănuntul. Compania lansează câte un nou catalog 
de două ori pe an și a fost selectată pentru Junior Design Awards în 2018.Ea este activă și 
își vinde hainele în peste 20 de locaţii la nivel naţional. Gamele de preţuri sunt: angro: 7 - 
30 EUR și en-details: 17 - 72 EUR. Producţia articolelor alese începe după primirea unei plăţi 
în avans de 30%, iar livrarea lor (efectuată de DHL) este făcută după a doua plată, de 70%. 
Compania lucrează cu bumbac, certificat cu Standard 100 de OEKO-TEX. Textilul utilizat 
este fabricat din bumbac 97% și elastan 3% iar tricotul, în general, este de 2 feluri: cu 
bumbac 100% și bumbac 90% + elastan 10%. De asemenea, se folosesc fermoare YKK și 
butoane Stocko (special concepute pentru copii și fabricate în Germania). Vopseaua de pe 
imprimări este pe bază de apă, special pentru copii.  
 
 
Nr. Referinţă: BOFR20180806002  
Compania franceză este singura companie din Europa care proiectează și produce 2 tipuri 
de tehnologii de stocare a hidrogenului pentru aplicaţii mobile, nomade sau staţionare: un 
sistem sub presiune și un sistem hidric care stochează hidrogen sub formă solidă la 
presiune scăzută. Pentru a avea acces la noile proiecte industriale, pentru a-și extinde 
pieţele în străinătate, pentru a-și crește vânzările și cifra de afaceri și pentru a fi mai 
recunoscută la nivel mondial, se caută subcontractare, agenţii comerciale și acorduri de 
distribuţie.  
De la depozitare comprimată la stocare solidă prin hidruri, această companie franceză 
demonstrează expertiza sa puternică oferind soluţii certificate pentru stocarea de 
hidrogen:  
1. Soluţii de stocare comprimate: hidrogenul comprimat este depozitat într-un rezervor 
realizat dintr-un strat de polimer și o structură compozită care rezistă sarcinilor. Înfășurarea 
cu filamente este utilizată pentru a întări în mod optim căptușeala prin compozite cu fibre 
lungi pentru a optimiza rezistenţa la presiune. Aceste rezervoare de tip IV sunt ușoare și, 
prin urmare, sunt perfecte pentru aplicaţii mobile dar pot fi, de asemenea, utilizate pentru 
depozitare staţionară cu volum mare. Intervalul de presiune variază de la 60 bari la 525 
bari. Aceste spaţii de depozitare sunt dedicate stocării energiei și transportului de gaz, 
precum și rezervoarelor tampon pentru staţiile de alimentare cu hidrogen.  
2. Soluţii de depozitare solide: compania oferă o gamă largă de soluţii de stocare a 
hidrogenului solid; tehnologia implementată se bazează pe utilizarea hidrurilor, o pulbere 
metalică care absoarbe și stochează o cantitate semnificativă de hidrogen la presiune 
scăzută și la temperatura camerei. Datorită controlului complet al procesului de încălzire 
prin inducţie, acestea garantează soluţii la cerere și calitate a materialelor.  
Compania franceză expune și prezintă noile sale proiecte în jurul hidrogenului de 7 ani la 
Hannover Messe din Germania, care este cel mai mare târg de tehnologie industrială.  
 
Nr. Referinţă: BOES20180927001  
Se caută distribuitori români de către o companie din Spania ce activează din anul 2009 în 
dezvoltarea, fabricarea și comercializarea îngrășămintelor naturale (pe bază de plante și 
extracte minerale), bioinsecticidelor și biofungicidelor și oferă consultanţă tehnică în 
domeniul reziduurilor organice și reziduale chimice pentru agricultură. Produsele lor 
respectă mediul și permit agricultorilor să producă culturi la preţuri competitive, evitând 
utilizarea sau excesul de pesticide chimice.  
 
Nr. Referinţă: BOPL20180706002  
Companie poloneză implicată din anul 2015 în fabricarea de structuri metalice și părţi de 
structuri oferă posibilitatea realizării asamblării de construcţii din oţel. Compania are 
referinţe bune pe piaţa locală și a crescut constant în ultimii ani și dorește acum să-și 
extindă activităţile în străinătate și caută în acest sens parteneri industriali din întreaga 
Europă, interesaţi de subcontractare în diverse domenii de producţie a construcţiilor din 
oţel. Firma poate produce diferite structuri metalice, cum ar fi bariere rutiere, rezervoare de 
presiune și elemente de oţel din structuri mai mari. De asemenea, pot fi oferite și o 
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varietate de servicii: sudare, îndoire, tăiere și laminare. Deţinând tehnologii complete și de 
înaltă calitate, compania poate procesa un număr mare de proiecte atât individuale cât și 
de la antreprenori și companii mari. Cooperarea cu comunităţile academice permite 
companiei poloneze să fie la curent cu domeniul prelucrării materialelor structurale. 
Folosind tehnologii inovatoare,  
compania produce elemente standard și non-standard, chiar și de cele mai complexe, cu 
materiale ce au proprietăţi fizice diferite.  
 
Nr. Referinţă: BOUK20181002002  
Companie din Marea Britanie caută distribuitori sau agenţi de vânzări români în domeniul 
frumuseţii și cosmeticii pentru unicul lor produs – un plasture pentru transpiraţia de sub 
braţ ce combate mirosurile neplăcute. Înfiinţată în 2011, această companie a dezvoltat un 
plasture unic, subţire, care aderă pe piele și absoarbe până la 2000 de ori cantitatea medie 
de transpiraţie. A fost inclus de două ori în săculeţele de la Oscar și a fost prezentat cu 
numeroase ocazii în reviste de modă, frumuseţe și stil de viaţă cum ar fi Vogue sau 
Cosmopolitan.  
 
Nr. Referinţă: BRTR20180703001  
Un start-up turcesc care se concentrează pe dezvoltarea panourilor solare inovatoare caută 
un acord de fabricaţie cu producătorii de echipamente de acoperire a gravurilor. 
Compania este dispusă să achiziţioneze o unitate de echipament pentru instalaţia sa de 
cercetare și dezvoltare și este deschisă la acorduri de fabricare pentru o colaborare 
ulterioară. Produsul solicitat în cadrul unui acord de fabricaţie este un echipament de 
acoperire, de preferinţă un model de tip "benchtop" sau un echipament pilot cu o 
amprentă redusă la sol. Echipamentul va fi utilizat pentru a acoperi celulele solare fabricate 
de companie. .  
 
Nr. Referinţă:BRNL20180921001  
Un producător olandez de echipamente (OEM), care produce scule de ridicare cu vid 
pentru industria construcţiilor, caută un producător de piese metalice prelucrate și sudate. 
Compania olandeză produce o gamă de lifturi cu vid pentru panouri tip sandwich și o 
gamă largă de dispozitive de aspiraţie a sticlei din cadrul proiectelor pentru instalarea 
elementelor de sticlă pentru proiectele de construcţie. Acest producător original de 
echipamente își exportă produsele în întreaga lume. Dezvoltarea produselor se realizează 
in-house, producţia echipamentelor este externalizată. Compania este interesată să 
încheie un contract de subcontractare, de fabricare sau de externalizare.  
 
Nr. Referinţă: BRFR20180824001  
Un IMM francez specializat în proiectarea și fabricarea echipamentelor sportive și de 
petrecere a timpului liber a dezvoltat o pistă artificială de ski, cu un consum net de energie 
zero. Nu necesită frig și, prin urmare, nici consum energetic, se bazează pe materiale bio și 
este complet ecologic. Sistemul a fost deja inaugurat în străinătate cu o primă poveste de 
succes și compania dorește să se extindă în continuare. Sistemul se adresează pieţei, în 
creștere, de genul "ski pe tot parcursul anului".  
Compania este dispusă să folosească noi metode de comercializare și promovare folosind 
marketingul web. În acest scop, aceștia caută parteneri specialiști în strategii de marketing 
digital și care să se adreseze investitorilor publici / privaţi printr-un acord de colaborare.  
 
 
Referinţă: BRDK20181004001  
O companie importatoare și vânzatoare en-details din Danemarca, înfiinţată în anul 2014, 
specializată în alimente ecologice, caută producători de nuci organice pentru a le distribui 
marfa, pe piaţa daneză, vânzând atât alte mărci cât și pe ale lor. Dacă produsele pot fi 
ambalate la producător / furnizor în saci etichetati de 1 kg, acest lucru ar constitui un 
avantaj. În mod specific, compania caută doar produse organic certificate: migdale, alune 
de pădure, nuci, caju, nuci macadamia, fistic și nuci pecan. Compania a construit deja o 
bază de clienţi prin vânzarea de ulei de măsline de o calitate superioară și acum dorește să-
și extindă gama de produse cu diferite tipuri de fructe cu coajă lemnoasă.  
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Nr. Referinţă: BRIE20180711001  
Companie comercială, cu vânzare en-details, din Irlanda, caută un acord de fabricare 
pentru soluţii de ambalare ecologică (cutii, hârtie și pungi de ambalare) pentru produsele 
sale: cutii de cadouri din Irlanda, expediate în întreaga lume. Pachetele cu cadouri conţin 
10 articole ambalate într-o cutie si includ mâncăruri irlandeze bine cunoscute (cum ar fi 
bomboane, ciocolată, biscuiţi, sosuri și amestecuri alimentare), cărţi, cani, plicuri cu ceai. 
Compania ar fi interesată să comande mai multe articole de la un singur producător 
deoarece acest lucru ar reduce timpul și ar crește eficienţa.  

 

 

OPORTUNITĂŢI DE INOVARE  

 
Nr. Referinţă: RDTR20180809001  
O universitate turcă caută acorduri de cooperare în domeniul cercetării și oferă burse de 
cercetare în domeniul știinţelor agricole, farmaceutice, medicale și informatice pentru 
cercetătorii ce au abilităţi tehnice pentru dezvoltarea de noi metode știinţifice și 
prototipuri de produse inovatoare în domeniile menţionate. Scopul este de a aplica pentru 
un program de cofinanţare al MSCA H2020 denumit "CoCirculation2". Programul va fi 
executat de Departamentul de Știinţe Fellowship și Grant Programs din cadrul Consiliului 
de Cercetare Știinţifică și Tehnologică din Turcia (TÜBİTAK), co-finanţat de Comisia 
Europeană Programul Cofund "Actiuni Marie Skłodowska-Curie" cofinanţare "Co-Financing 
Circulation Brain2" )“.  
Criteriile de eligibilitate pentru solicitanţi sunt următoarele: 1. Aceștia trebuie să fie 
cercetători cu experienţă, și anume cercetători care deţin o diplomă de doctorat sau au cel 
puţin patru ani de experienţă de cercetare echivalentă, cu normă întreagă. Cercetătorii pot 
fi de orice naţionalitate sau vârstă; 2.Cercetătorii trebuie să se conformeze regulii de 
mobilitate care se aplică acestora.  
 
Nr. Referinţă: RDKR20180628001  
IMM din Coreea de Sud, oferă servicii de dezvoltare software, servicii de inginerie și 
dezvoltare a echipamentelor de testare. Partenerul român ar trebui să aibă experienţă în 
domeniul monitorizării și diagnosticării în industria turbinelor eoliene și ar dori să studieze 
pentru dezvoltarea ulterioară cu partenerii europeni, folosindu-se tehnologia inteligenţei 
artificiale (AI), pentru a prezenta o propunere pentru programul Eureka sau Eurostar2.  
Ideea propusă este aceea de a dezvolta un management avansat al parcului eolian, ce 
include monitorizarea în timp real, diagnosticarea și prognozele pentru a sprijini sistemul 
de întreţinere al centralei eoliene. Este de așteptat ca sistemul să îmbunătăţească eficienţa 
operaţională a parcurilor eoliene. Dat fiind faptul că numărul combinaţiilor posibile care ar 
putea conduce la un eșec este uriaș, nu este posibilă automatizarea detectării și 
diagnosticarea defecţiunilor utilizând metoda de analiză convenţională.  
Sistemul va include un sistem inteligent de monitorizare în timp real, care utilizează 
tehnologia AI și tehnologii informatice și comunicaţionale (TIC), care pot analiza date 
importante și pot contribui la dezvoltarea unui algoritm de structuri de duplex (FDD) / 
prognostic și de gestionare a stării (PHM). Este necesară gestionarea de la distanţă a 
sistemului de exploatare eoliană folosind dispozitive inteligente cu tehnologie 5G.  
 
Nr. Referinţă: TOCZ20180904004  
O universitate cehă a dezvoltat un sistem de generare a energiei electrice, destinat utilizării 
căldurii reziduale produse în diferite procese industriale. Sistemul este proiectat să 
utilizeze căldură reziduală de o calitate relativ scăzută și are ca și scop utilizarea acesteia 
pentru producerea de energie electrică la cerere de vârf. Datorită funcţionării complet 
automate, cererea de personal este redusă la lucrările de verificare și întreţinere, care nu 
depășesc în medie 5 ore pe săptămână. Universitatea este în căutarea unor parteneri 
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industriali specializaţi în afaceri legate de fabricarea de sisteme de turbine cu abur și oferă 
un acord de licenţă.  
 
Nr. Referinţă: TOES20180921001  
Un start-up spaniol a dezvoltat o tehnologie de învăţare a mașinilor pentru optimizarea 
campaniilor de anunţuri Google. Se bazează pe inteligenţa artificială și NLP (Natural 
Language Processing) pentru direcţionarea semantică în anunţurile Google, ceea ce 
înseamnă automatizarea unui proces care până acum a fost manual. Soluţiile lor oferă o 
gestionare ușoară a traficului de clienţi, marketingului afiliat, optimizarea motorului de 
căutare,  
inventarierea anunţurilor pentru editori și altor instrumente care sunt utilizate în principal 
de agenţiile media responsabile de marketing digital.Tehnologia se potrivește în multe 
sectoare de retail, dar până acum a fost aplicată cu succes în sectoare precum asigurări, 
telecomunicaţii, vânzările de bilete, comerţ electronic și închiriere de mașini. Compania 
caută agenţii mass-media române care doresc să integreze această tehnologie în baza unui 
acord comercial cu asistenţă tehnică.  
 
Nr. referinţă: TRUK20180925001  
O companie de software din Marea Britanie, din estul Angliei a dezvoltat un algoritm 
prototip care prevede stopul cardiac. Ei caută să dezvolte un sistem de avertizare timpurie 
pentru stopul cardic cauzat de aritmiile ventriculare. Acest studiu face parte dintr-un 
parteneriat internaţional. Compania caută spitale sau IMM-uri care au colectat date de la 
pacienţii suferinzi de aritmii ventriculare. Tipul de cooperare va fi de cercetare și / sau 
tehnică.  
 
Nr. Referinţă: TRTR20180807001  
O companie turcească fondată în 1990, specializată în fabricarea și proiectarea tehnologiei 
de incinerare și a unităţilor de tratare a gazelor de ardere, în incineratoarele de tip cuptor 
rotativ și incineratore statice, caută expertiză tehnică în proiectarea incineratoarelor cu pat 
fluidizat pentru incineratoarele de tip mâzgă și grătar pentru deșeurile municipale și 
biomasă în cadrul unui acord de cercetare sau cooperare tehnică sau de cercetare în 
vederea extinderii liniei sale de produse. Pe lângă sistemele de incinerare și tratare a 
gazelor de ardere, compania a fost specializată și pe unităţile de separare a deșeurilor 
utilizate, în special în aeroporturi. Capacităţile sistemelor de incinerare variază între 25 kg / 
h și 5000 kg / h.  
 
Nr. referinţă: TRIT20180910001  
Un atelier italian, fondat de doi designeri, care lucrează în sectorul creativ și produce 
bijuterii realizate manual (coliere, cercei și brăţări) din polietilenă tereftalată de recuperare 
(PET), are ca idee de bază utilizarea unui material existent, larg răspândit, care, la sfârșitul 
ciclului său funcţional, poate fi recuperat, transformat, remodelat și reciclat. Laboratorul de 
artizanat este în căutarea unor soluţii care să simplifice și să accelereze operaţiunile de 
curăţare și tăiere a PET-ului. Pentru curăţarea acestui material se folosesc în prezent 
solvenţi obișnuiţi  
(terpentină, alcool, sodă caustică), deci se caută expertiză care ajută la găsirea unor soluţii 
avansate care depășesc utilizarea solvenţilor nespecifici.Se caută tehnicieni sau experţi în 
prelucrarea PET sau a materialelor plastice comparabile structural cu PET, pentru un acord 
de cooperare tehnică sau service.  
 
Nr. referinţă: TRES20180905001  
Un IMM spaniol din domeniul ingineriei caută parteneri tehnologici (Centre de Cercetare, 
Universităţi, laboratoare sau experţi) cu experienţă în extracţia uleiurilor esenţiale din flori 
Cistus Ladanifer (popular iarba-osului) pentru a ajunge la un acord de cooperare tehnică. 
Compania este interesată de tehnologii de extracţie fără chimicale, cum ar fi evaporarea în 
vid, distilarea cu abur, extracţia fluidelor supercritice sau orice alte tehnologii non-agresive 
pentru produsul final. Toate tehnicile utilizate în dezvoltarea acestor noi produse vor fi 
ecologice și toate sursele de energie utilizate în procesul de fabricaţie vor avea o origine 
regenerabilă (solare, eoliene).  
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Nr. referinţă: TRPL20180917001  
O companie poloneză are un sistem de cazane cu abur, biomasă, în principal paie, și caută 
parteneri de tipul companiilor sau instituţiilor de cercetare și dezvoltare, care îi pot ajuta să 
creeze tehnologia de producere a energiei electrice și a căldurii pentru o necesitate redusă. 
Partenerul ar trebui să fie în măsură să furnizeze uscător de cereale, sistem de încălzire a 
aerului în cazanul lor pentru a crea o tehnologie completă, ca o alternativă pentru uscarea 
cerealelor pe bază de ulei Compania este de așteptat să coopereze pentru dezvoltarea de 
tehnologii inovatoare care vizează îmbunătăţirea ciclurilor de producţie. IMM-ul este 
dispus să semneze un acord de cooperare tehnică. 
 
 
 

Consortiul “ERBSN”  
Eastern Romanian Business Support Network 
www.enterprise-europe-erbsn.ro  
 

 

 

Membri: 
• Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta  - 

coordonator  
www.ccina.ro  

• Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati 
www.cciagl.ro  

• Camera de Comert si Industrie Bacau  
www.cciabc.ro  

• Tehnopolis S.R.L. Iasi 
www.tehnopol-is.ro   

• Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est 
www.adrnordest.ro  

• IPA S.A. Sucursala Galati  
www.ipa.ro  
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