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Enterprise Europe Network este o inițiativă a Comisiei Europene, fiind cea mai vastă rețea care 
sprijină întreprinderile la nivel mondial, prin cele peste 600 de centre găzduite în organizații de 
sprijinire a mediului de afaceri, institute de cercetare, universități, centre tehnologice, agenții de 
dezvoltare etc, din peste 60 de țări, inclusiv cele 28 state membre ale Uniunii Europene, țări 
candidate, țări membre ale Spațiului Economic European, Brazilia, Rusia, India, China și Africa de 
Sud (BRICS) (Detalii: http://een.ec.europa.eu/)  

Rețeaua Enterprise Europe Network este prezentă în Macroregiunea 2 (Regiunile Nord-Est și 
Sud-Est), prin intermediul Consorțiului ERBSN (Eastern Romanian Business Support 
Network) format din 6 parteneri. Partenerii consorțiului sunt: Camera de Comerț, Industrie, 
Navigație și Agricultură Constanța, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați, Camera 
de Comerț, Industrie și Agricultură Bacău, Tehnopolis Iași – Parc Științific și Tehnologic, 
Institutul de Proiectare și Automatizări IPA SA, Sucursala Galați (www.enterprise-europe-
erbsn.ro).           

Centrul Enterprise Europe Network din cadrul ADR Nord-Est oferă următoarele servicii specializate 
gratuite pentru sprijinirea afacerilor (informare, feedback, cooperare și internaționalizare) și a inovării 
(transfer de know-how și tehnologie): 

• Internaționalizare 

Prin completarea unei expresii de interes, vă putem facilita accesul la baza de date Enterprise 
Europe Network, care conține peste 10.000 de profiluri (cereri și oferte de produse/tehnologii și 
servicii) ale companiilor din aria de acoperire a Rețelei EEN.  

De asemenea, puteți beneficia de promovarea ofertei dumneavoastră, prin completarea unui 
formular descriptiv (profil) și înscrierea acestuia în baza de date EEN.  

Cuprins: 
 
- ERBSN - Centrul Enterprise Europe ADR Nord-Est 
- Informatii Europene 
- Calendar evenimente in Reteaua Enterprise Europe 

- Oportunităti de Afaceri si Inovare  

http://een.ec.europa.eu/
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Pașii necesari pentru postarea unei oferte sunt explicați în detaliu pe pagina de internet 
http://adrnordest.ro/index.php?page=een_oportunitati de unde puteți descărca și formularele 
aferente fiecărui tip de oportunitate de colaborare.  

Avantajul utilizării acestei platforme de internaționalizare a parteneriatelor de afaceri și piețelor de 
desfacere este acela că elaborarea și înscrierea unui profil, precum și gestionarea expresiilor de 
interes sunt activități facilitate în totalitate de membrii EEN, asigurând confidențialitatea și relevanța 
contactelor stabilite.  

• Organizare misiuni economice și de brokeraj 

Companiile interesate pot participa la evenimente de brokeraj sau misiuni economice organizate 
periodic la nivelul rețelei pe diverse domenii de activitate. De asemenea, în situația în care ați 
identificat o oportunitate majoră de afaceri, puteți propune organizarea unei misiuni economice 
personalizate. 

• Accesare fonduri europene 

Experții din cadrul Centrelor Enterprise Europe Network vă oferă, în regim help-desk, informații 
despre surse de finanțare disponibile la nivel regional, național sau european, criterii de eligibilitate și 
activități eligibile în cadrul unui apel specific de proiecte, clarificări pentru completarea cererii de 
finanțare, sprijin pentru identificarea de parteneri pentru proiecte de inovare-cercetare-dezvoltare.   

• Informații legislație și politici europene 

Centrele Enterprise Europe Network oferă informații privind legislația și politicile europene relevante 
pentru diferite categorii de societăți comerciale sau sectoare economice de activitate, condițiile 
specifice de comercializare a produselor/serviciilor sau condițiile de participare la licitații publice 
internaționale.  

Opiniile dumneavoastră de îmbunătățire a legislației europene pentru mediul de afaceri sunt 
colectate periodic, prin consultări publice și transmise către factorii decizionali europeni. 

• Servicii în sprijinul inovării 

Centrul Enterprise Europe Network ADR Nord-Est oferă 2 pachete de sprijin dedicate unui număr 
limitat de IMM-uri inovative din județele Bacau, Neamț și Suceava:  

o Dezvoltarea capacităţii de management a inovării în IMM-uri cu potențial ridicat de inovare 
(Enhancing Innovation Management Capacities). Puteți beneficia de servicii de evaluare și 
diagnoză a managementului inovării (utilizând instrumentul IMP³rove), de asistență pentru 
elaborarea și implementarea unui plan de măsuri care să vizeze creșterea performanțelor economice 
imediate ale companiei.  

o Sprijinirea IMM-urilor beneficiare de finanțare din Programul Orizont 2020 - Instrumentului 
pentru IMM (SME Instrument) (Key Account Management - KAM). Puteți beneficia de servicii 
specializate de evaluare a nevoilor de asistență tehnică, de identificarea și  recomandarea unui 
„coach” (specialiști recunoscuți în Uniunea Europeană) potrivit, împreună cu care veți elabora 
documentația și veți implementa cu succes proiectul inovator care a primit finanțare în etapele 
primare de dezvoltare ale proiectului(Etapa 1 – nota conceptuala sau Etapa 2 – studiu de 
fezabilitate). 

Detalii suplimentare: www.adrnordest.ro/een  și  www.enterprise-europe-erbsn.ro 
 
 
 
 
 

http://adrnordest.ro/index.php?page=een_oportunitati
http://www.adrnordest.ro/een
http://www.enterprise-europe-erbsn.ro/
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Informatii europene 
 

Noi investiții în România: proiect în domeniul economiei circulare prin 
intermediul Planului Juncker și trei acorduri în cadrul Inițiativei pentru IMM-uri 

Banca Europeană de Investiții (BEI) va furniza un împrumut de 7.5 milioane de euro 
companiei GreenFiber International SA pentru a finanța un proiect în domeniul reciclării și 
economiei circulare. Această acțiune beneficiază de sprijinul Fondului european pentru 
investiții strategice (FEIS), pilonul principal al Planului de investiții pentru Europa (așa-numitul 
Plan Juncker). Proiectul va sprijini crearea unui număr de 280 locuri de muncă și va mări 
volumul de deșeuri colectate și procesate cu peste 50.000 tone pe an. 

Cu aceeași ocazie, Fondul European de 
Investiții (FEI) va semna trei noi acorduri 
în cadrul Inițiativei pentru IMM-uri din 
România, cu BRD-Groupe Société 
Générale, ING și Libra Internet Bank. Se 
așteaptă ca acestea să faciliteze accesul 
la finanțare pentru aproximativ 300 de 
IMM-uri și companii de tip start-up, 
interesate să își dezvolte afacerile. 

Comisarul european Corina Creţu, 
responsabil pentru politica regională, a 
declarat: "O economie circulară reprezintă 
o mină de aur în termeni de oportunități - pentru economia noastră, pentru mediul 
înconjurător și pentru cetățenii noștri -, deoarece creează noi locuri de muncă. Prin 
intermediul acestui proiect FEIS orientat spre viitor, Planul de investiții lucrează în beneficiul 
românilor. Salut, de asemenea, cele trei noi acorduri din cadrul Inițiativei pentru IMM-uri și mă 
bucur să văd că acest program inovator din cadrul politicii de coeziune are rezultate pe 
teren." 

Sursa: https://ec.europa.eu 

Rata șomajului în Uniunea Europeană este stabilă  

Rata șomajului în Uniunea Europeană a rămas stabilă la 7,5% în septembrie, comparativ cu 
luna precedentă, și în scădere față de 8,4% în perioada similară din 2016, arată datele 
publicate de Oficiul European de 
Statistică (Eurostat). Acesta este cel mai 
redus nivel începând din noiembrie 2008. 

În zona euro, rata șomajului a scăzut la 
8,9% în septembrie, de la 9% în august 
și 9,9% în perioada similară din 2016. 
Este cel mai redus nivel din ianuarie 
2009. 

Eurostat estimează că în zona euro 
aproximativ 14,51 milioane de persoane 
(din totalul populației estimat la 330 de 
milioane) erau în șomaj în cursul lunii 
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septembrie, cu 1,46 milioane mai puține decât în perioada similară din 2016. 

În rândul statelor membre, în septembrie cele mai ridicate rate ale șomajului s-au înregistrat 
în Grecia (21% în iulie 2017) și Spania (16,7%). La polul opus, se situează Cehia (2,7%), 
Germania (3,6%) și Malta (4,1%). 

România este sub media din UE, cu o rată a șomajului de 5% în septembrie, în scădere față 
de 5,1% în august. 

În septembrie, 3,73 de milioane de tineri nu erau angajați, din care 2,65 milioane sunt în zona 
euro. Țara cu cea mai scăzută rată a șomajului în rândul tinerilor a fost Germania (6,4%), iar 
printre statele cu cel mai ridicat nivel al șomajului se află Grecia (42,8% în iulie 2017), Spania 
(37,2%) și Italia (35,7%). 

Comparativ cu septembrie 2016, rata șomajului a scăzut în toate statele membre ale UE, cu 
excepția Finlandei, unde a rămas stabilă, și a Lituaniei, unde a crescut de la 7,6% la 7,7%. 

Cele mai semnificative scăderi s-au înregistrat în Cipru (de la 13% la 10,3%), Spania (de la 
19,1% la 16,7%) și Grecia (de la 23,4% la 21% între iulie 2016 și iulie 2017). 

Sursa: https://www.agerpres.ro/economie 

 

Economia zonei euro a înregistrat o creștere peste estimări în trimestrul trei din 
2017 

Ritmul de creștere al economiei zonei euro a încetinit la 0,6% în trimestrul trei din acest an, 
comparativ cu precedentele trei luni, după un avans de 0,7% în trimestrul doi din 2017, dar 
peste estimările analiștilor, de 0,5%, arată datele preliminare publicate marți de Oficiul 
european de statistică (Eurostat), transmite Bloomberg. 

În ceea ce privește Uniunea 
Europeană, creșterea este 
similară celei înregistrate de 
zona euro, respectiv 0,6% în 
perioada iulie — septembrie 
2017 comparativ cu trimestrul 
precedent, după un avans de 
0,7% în trimestrul doi din 2017. 

Raportat la trimestrul trei din 
2016, economia a urcat în perioada iulie — septembrie 2017 cu 2,5% în zona euro și în UE, 
după o creștere de 2,3%, respectiv 2,4% în trimestrul doi din acest an. 

Eurostat precizează că aceste estimări preliminare se bazează pe datele furnizate de 17 
state membre, responsabile pentru 94% din Produsul Intern Brut al zonei euro și 90% din 
PIB-ul Uniunii Europene. Datele publicate pot fi revizuite cu ocazia unor noi estimări ce 
urmează a fi publicate de Eurostat in lunile urmatoare. 

În trimestrul doi din 2017, România a înregistrat cel mai semnificativ avans anual dintre cele 
28 de state membre ale Uniunii Europene, cu o creștere a PIB de 5,7%. 

Sursa: https://www.agerpres.ro/economie 

 

 

https://www.agerpres.ro/economie
https://www.agerpres.ro/economie
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Be Eu: Noi reguli pentru muncitorii detașați în țările Uniunii Europene 

Se poartă negocieri cu guvernele statelor 
Uniunii Europene privind detașarea 
lucrătorilor. Reforma privind regulile 
aplicabile lucrătorilor detașați are ca 
obiective o mai bună protejare a acestora 
și o competiție corectă pentru companii. 

Modificările principale la directiva din 
1996 se referă la remunerarea 
muncitorilor detașați, durata detașării, 
acordurile colective și lucrătorii temporari. 

Un lucrător detașat este un angajat trimis temporar de angajatorul său să ofere servicii în alt 
stat membru al Uniunii Europene. În 2015 erau 2,05 milioane de lucrători detașați în Uniunea 
Europeană. Acest fenomen este mai frecvent în sectoarele cheie cum ar fi construcțiile, 
manufacturile, educația, sănătatea, serviciile sociale și serviciile pentru afaceri. 

Parlamentul și Consiliul vor începe negocierile, in luna noiembrie 2017, cu intenția de a 
ajunge la un acord în prima lectură. 

Sursa: https://www.antena3.ro 

 

Cum îşi ia adio Marea Britanie de la Uniunea Europeană: Plățile nete ale 
britanicilor către UE, la cel mai scăzut nivel din 2012 

Plățile anuale nete ale Marii Britanii către bugetul Uniunii Europene au scăzut în 2016 la 9,4 
miliarde de lire sterline (12,4 miliarde de dolari) - cel mai redus nivel din ultimii patru ani - față 
de 10,5 miliarde de lire sterline în 2015, arată datele prezentate de Oficiul Național de 
Statistică (ONS). 

Cifra corespunde unui procentaj de 1,2% din cheltuielile guvernamentale sau 181 de milioane 
de lire sterline pe săptămână, puțin mai mult de jumătate din suma pe care partizanii 
campaniei pro-Brexit spuneau înaintea referendumului din iunie 2016 că o trimite Regatul 
Unit către UE. 

In luna octombrie 2017, reprezentanții ONS i-au transmis ministrului de Externe, Boris 
Johnson, un susținător de frunte al campaniei pro-Brexit, că "a folosit greșit statisticile 
oficiale" repetând cifra de 350 de milioane de lire sterline — suma pe care ar fi plătit-o 
săptămânal Marea Britanie către bugetul UE. Johnson, care a menționat cifra de 350 de 
milioane de lire sterline și într-un articol apărut în presă luna trecută, a explicat că se referea 
la plățile brute și nu la cele nete. 

Teoretic, în 2016, contribuția brută a Marii Britanii la bugetul Uniunii Europene a fost de 18,9 
miliarde de lire sterline, mai mult de 360 de milioane de lire sterline pe săptămână, dar 
această sumă este redusă automat la 13,9 miliarde de lire sterline datorită unui rabat 
convenit în 1984. Guvernul britanic a primit înapoi de la UE încă 4,4 miliarde de lire sterline 
pentru a-i cheltui în principal pe subvenții agricole și dezvoltarea infrastructurii în regiunile mai 
sărace. Cifra nu include fondurile UE acordate direct altor organisme britanice, cum ar fi 
universitățile. Ținând cont și de aceste cifre, Oficiul Național de Statistică a informat că în 
ultimii cinci ani totalul plăților efectuate de Marea Britanie către UE s-a situat în medie la 8,1 
miliarde de lire sterline pe an. 

https://www.antena3.ro/
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De asemenea, datele publicate de ONS confirmă că deficitul de cont curent al Marii Britanii a 
urcat anul trecut la 5,9% din PIB, cel mai ridicat nivel de la publicarea acestor date, în 1946, 
și cel mai mare mare în rândul economiilor avansate. 

Sursa: http://www.stiripesurse.ro 

România are potenţial foarte mare de dezvoltare în IT, însă este pe ultimul loc la 
digitalizare 

România are un potenţial foarte mare de dezvoltare în sectorul IT, însă se clasează 
deocamdată pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte gradul de digitalizare, 
arată o analiză a specialiştilor PwC (PricewaterhouseCoopers). Ei propun o serie de 
recomandări pentru creşterea gradului de digitalizare al României. 
 
România se clasează pe locul 28 în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte indicele DESI- 
Digital Economic and Society Index, calculat de Comisia Europeană, însă are un potenţial 
foarte mare de dezvoltare în acest domeniu, arată o analiză PwC, dată publicităţii cu ocazia 
conferinţei Digital Romania Forum.  
 
 
„Nouă românilor ne place să ne mândrim cu 
vitezele excepţionale ale serviciilor noaste de 
bandă largă de mare viteză, cu calitatea 
specialiştilor IT, care sunt foarte căutaţi de 
către marii jucători globali din domeniul 
tehnologiei, şi cu invenţiile şi aplicaţiile IT 
lansate în România. Însă privită la nivel 
statistic, performanţa ţării noastre în ceea ce 
priveşte digitalizarea este mai degrabă 
modestă. Mai avem încă multe de făcut pentru 
a beneficia cu adevărat de a patra revoluţie 
industrială, cea digitală, iar analiza PwC a 
venit cu o serie de recomandări pentru a 
valorifica la maximum potenţialul ţării”, a 
declarat Ionuţ Simion, Country Managing Partner, 
PwC România, coordonatorul acestui studiu.  
 
Deşi performanţele României sunt excepţionale cu privire la abonamentele la servicii de 
bandă largă de mare viteză (locul 2 în Uniunea Europeană) şi cu privire la preţul relativ 
raportat la venit pentru serviciile fixe de bandă largă (locul 10), ţara noastră se clasează pe 
locul 22 din 28 de state membre în ceea ce priveşte conectivitatea, având de recuperat în 
ceea ce priveşte acoperirea serviciilor de telefonie fixă de bandă largă, precum şi în ceea ce 
priveşte acoperirea serviciilor mobile 4G. 
 
În ceea ce priveşte utilizarea internetului de către cetăţeni, România se situează pe ultimul 
loc în Uniunea Europeană. Deşi reţelele de socializare şi apelurile video sunt utilizate tot mai 
frecvent, românii manifestă reticenţă în ceea ce priveşte tranzacţiile şi serviciile bancare 
online. Astfel, doar 12% din populaţia ţării face achiziţii online, iar 90% din volumul 
comenzilor plasate online au fost achitate cu numerar la livrare. 
 
La nivel de ţară, se observă o întârziere şi în ceea ce priveşte integrarea tehnologiei digitale 
în afaceri, chiar dacă au fost înregistrate unele progrese. Astfel, a crescut ponderea firmelor 
din România care utilizează platformele de socializare (8%). În schimb, doar 7% dintre IMM-
uri îşi vând produsele folosind platforme online, vânzările online reprezentând doar 4,3% din 
cifra de afaceri a acestor companii. În România însă doar 7% din volumul vânzărilor totale se 
fac online, mai puţin de jumătate faţă de media UE (16%).   
 
În ceea ce priveşte capitalul uman, România se situează pe ultimul loc în UE, dar a 
înregistrat progrese comparativ cu anul trecut, în special  în ceea ce priveşte numărul 

http://www.stiripesurse.ro/
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persoanelor care accesează mediul online (56%), nivelul competenţelor digitale şi numărul de 
specialişti în Tehnologia Informaţiilor şi a Comunicaţiilor („TIC”) (1.9%).  
 
„Trebuie totuşi spus că România beneficiază de un număr mare de absolvenţi în domeniul 
ştiinţei, tehnologiei, matematicii şi ingineriei, 1,6 % dintre românii cu vârste între 20 şi 29 de 
ani având astfel de specializări. Deşi acest nivel este în scădere faţă de anii trecuţi, este 
apropiat de media UE. Prin urmare, vorbim totuşi de un număr destul de mare de specialişti 
în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, care reprezintă un avantaj competitiv al României în 
atragerea de investiţii în sectorul IT&C”, a precizat Andreea Mitiriţă, Director, Consultanţă 
Fiscală, unul dintre autorii studiului.  
 
În fine, tot pe ultimul loc se clasează România şi în privinţa prestării de servicii publice în 
sfera digitală. Totuşi, în ultimul an, s-au înregistrat progrese comparativ cu anul anterior în 
ceea ce priveşte furnizarea serviciilor publice digitale, prin creşterea numărului de servicii 
care pot fi efectuate online şi prin pre-completarea automată a formularelor pentru cetăţeni. 
 În plus, România a progresat şi în ceea ce priveşte promovarea politicilor privind „open 
data”.  
 
Potrivit unei analize realizate de PwC, în parteneriat cu Centrul de Studii Economice 
Europene (ZEW) şi Universitatea din Mannheim, în privinţa nivelului de impozitare a 
domeniului digital, România se situează printre ţările cu o rată de impozitare favorabilă (locul 
8 din 33 de economii analizate la nivel global), dar costul capitalului, pentru acest sector, este 
relativ ridicat (locul 16 din 33).  
 
O altă analiză, efectuată de Organizaţia Naţiunilor Unite, clasează România pe locul 75 din 
193 de economii din întreaga lume privind eficienţa e-guvernării.  
 
„România ar trebui să se inspire din modelele de bune practici în domeniul digitalizării 
întâlnite în Uniunea Europeană. Un bun exemplu în acest sens îl reprezintă Estonia, care a 
dezvoltat un adevărat ecosistem de servicii digitale sigure şi o infrastructură inteligentă, ceea 
ce a dus şi la stimularea dezvoltării sectorului IT&C şi a start-up-urilor din domeniul 
tehnologiei informaţiei”, a adăugat Ionuţ Simion.  
 
În vederea maximizării potenţialului României în sectorul digital, analiza PwC recomandă 
adoptarea câtorva măsuri cuprinse şi în Strategia Naţională pentru Agenda Digitală:  
 

 Pentru îmbunătăţirea conectivităţii: Investiţii în infrastructura inteligentă care să 
permită construirea ecosistemului de servicii digitale; Crearea unui forum privind 
banda largă; Încurajarea unei abordări locale; Facilităţi fiscale sau subvenţii pentru a 
încuraja achiziţionarea de abonamente în bandă largă.  
 

 Pentru dezvoltarea competenţelor digitale ale capitalului uman: Introducerea mai 
multor materii privind tehnologia informaţiei în curicula şcolară. Încurajarea participării 
la Open Education Europa;  
 

 Organizarea de campanii de promovare (awareness-raising), ajutor pentru formare şi 
acordarea de subvenţii; Încurajarea companiilor din sectorul privat să organizeze 
cursuri de tip training, internship-uri, workshop-uri pentru elevi/studenţi (după modelul 
Atelierul Digital – Google).  
 

 Pentru îmbunătăţirea utilizării internetului: Actualizarea legislaţiei privind comerţul 
electronic; Promovarea serviciilor bancare online; Transpunerea iniţiativelor UE 
referitoare la securitatea cibernetică; Lansarea unui certificat de tip Trustmark.  
 

 Integrarea tehnologiei digitale: Definirea unei strategii pentru digitalizarea industriei; 
Încurajarea şi susţinerea IMM-urilor cu vânzări online şi a comerţului digital 
transfrontalier; Crearea de centre de testare a tehnologiilor; Conectarea caselor de 
marcat la serverele ANAF.  
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 Pentru dezvoltarea serviciilor publice digitale: Creşterea numărului de servicii şi soluţii 
e-Gov şi promovarea acestora într-un mod eficient; Transpunerea Directivei 
2014/55/UE privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice si extinderea 
progresivă a domeniului de aplicare şi în alte sectoare; Depunerea online a tuturor 
declaraţiilor, implementarea unor sisteme electronice de control al TVA si introducerea 
unui document standardizat pentru auditul fiscal – SAFT.  

 
Sursa: http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/  
 

2,7 miliarde euro pentru Erasmus+ în 2018 

Comisia Europeană a publicat, în data de 25 octombrie 2017, apelul de propuneri pentru anul 
2018 în cadrul Erasmus+, programul Uniunii Europene destinat mobilității și cooperării în 
domeniul educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2020. 

 
Cu un buget care va fi suplimentat cu 200 
milioane euro, cu 8% mai mare față de 
2017, Erasmus+ va oferi oportunități 
majore pentru persoane și organizații din 
Europa și din afara ei. 
 
Tibor Navracsics, comisarul european 
pentru educație, cultură, tineret și sport, a 
declarat: "Sunt încântat de faptul că 
Uniunea Europeană este pregătită să 
investească, în 2018, 2,7 miliarde euro în 
Erasmus+, pentru a sprijini proiecte educaționale extrem de valoroase și pentru a le oferi 
tinerilor europeni sute de mii de oportunități de a studia și a se forma în străinătate. 
Activitățile care au marcat aniversarea a 30 de ani de Erasmus, în 2017, au evidențiat 
impactul pozitiv pe care această poveste de succes a Uniunii Europene îl are asupra celor 
care trăiesc în întreaga Europă. Așa cum sublinia președintele Juncker în iunie, fiecare euro 
investit în Erasmus+ este o investiție în viitorul tinerilor și al ideii europene. Salut, de 
asemenea, sprijinul manifestat de o serie de lideri europeni pentru ideea unui program 
Erasmus+ mult mai ambițios în viitor." 
 
Principalele direcții de acțiune ale programului sunt: 

 promovarea oportunităților de mobilitate atât pentru tineri, studenți, stagiari sau 
voluntari, cât și pentru profesori; 

 crearea sau consolidarea de parteneriate între mediul academic, organizațiile de 
tineret și angajatori; 

 susținerea dialogului și a colectării datelor necesare pentru a realiza reforma 
sistemelor de educație, formare și tineret; 

 promovarea excelenței în învățământ și a cercetării în domeniul studiilor europene 
prin intermediul programelor Jean Monnet;  

 susținerea proiectelor transnaționale în domeniul sportului, cu accent pe sportul de 
masă. 

 
Printre noutățile pentru 2018 se numără un accent crescut pe stagiile de lungă durată 
(ErasmusPro), dar și simplificarea procedurilor de înscriere a propunerilor pentru granturi. În 
2018, ca și în anii precedenți, proiectele ce vizează favorizarea incluziunii sociale vor avea 
prioritate. 
 
Comisia a publicat, de asemenea, Ghidul programului Erasmus+, ce reprezintă documentul-
cheie care oferă celor interesați informații complete asupra oportunităților incluse în apelul de 
propuneri (link: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-
guide_ro) 
 
Sursa: https://ec.europa.eu 

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/studiu-romania-potential-foarte-mare-dedezvoltare-it-insa-ultimul-loc-digitalizare-1_59f84b745ab6550cb8a95a4d/index.html
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_ro
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_ro
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Fonduri UE pentru inovații revoluționare și soluții la provocările societale 
 
Orizont 2020, programul Uniunii Europene de finanțare a cercetării și inovării, va contribui cu 
30 miliarde euro la dezvoltarea de soluții pentru provocările societale și la încurajarea 
inovațiilor revoluționare, în perioada 2018-2020. Comisia Europeană a anunțat, în data de 27 
octombrie 2017, modul în care vor fi cheltuite aceste fonduri, printre priorități fiind și lansarea 
unui consiliu european al inovării. 
 
 
Carlos Moedas, comisarul pentru cercetare, știință și inovare, a declarat: „Inteligența 
artificială, genetica, tehnologia blockchain: știința se află în centrul celor mai promițătoare 
inovații revoluționare actuale. Europa 
este un lider mondial în domeniul 
științei și tehnologiei și va juca un rol 
important în stimularea inovării. 
Comisia depune un efort concertat - 
inclusiv cu Consiliul European al 
Inovării, care face primii săi pași astăzi 
- pentru a oferi numeroșilor inovatori 
europeni o rampă de lansare pentru a 
deveni întreprinderi de elită la nivel 
mondial.” 
 
În următorii 3 ani, Comisia va încerca să obțină un impact sporit al finanțării sale în domeniul 
cercetării, concentrându-se pe teme mai puțin numeroase, însă critice, precum: 

 sprijinirea inovării revoluționare, creatoare de piețe, prin mobilizarea a 2,7 miliarde 
euro pentru activități de inovare de mare valoare și cu un grad ridicat de risc; 

 focalizarea asupra priorităților politice ale Comisiei, și anume: un viitor cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și adaptabil la schimbările climatice, economia circulară, 
digitalizarea și transformarea industriei și serviciilor europene, Uniunea securității, 
migrația, energia curată; 

 promovarea „cercetării fundamentale", prin finanțarea proiectelor științifice inițiate din 
curiozitate și sprijinirea cercetătorilor de excelență; 

 intensificarea cooperării internaționale, printr-un program de 1 miliard euro care va 
sprijini 30 de inițiative emblematice în domenii de interes reciproc; 

 răspândirea excelenței, prin sprijinirea statele membre și țările asociate care nu au 
participat încă la potențial maxim în program; 

 continuarea simplificării normelor de participare, prin introducerea unui proiect-pilot de 
finanțare forfetară; 

 încurajarea științei deschise, prin împărtășirea mai rapidă a cunoștințelor în cursul 
procesului de cercetare și crearea Cloud-ului european pentru știința deschisă. 

 
Sursa: https://ec.europa.eu 
 

Acord pentru o nouă metodologie antidumping 

Parlamentul și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord, în data de 3 octombrie 2017, 
cu privire la propunerea de modificare a normelor europene antidumping și anti-subvenții. 
Modificările, propuse de Comisia Europeană în noiembrie 2016, vor permite instrumentelor 
de apărare comercială europene să facă față realităților actuale din mediul comercial 
internațional, în special supracapacităților, cu respectarea deplină a obligațiilor internaționale 
ale UE în cadrul juridic al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). 
 
Comisarul pentru comerț, Cecilia Malmström, a declarat: „Credem că modificările convenite 
consolidează instrumentele de apărare comercială ale UE și asigură că industria europeană 
va fi bine echipată pentru a face față, acum și mai târziu, concurenței neloiale din partea 
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importurilor de dumping sau subvenționate. O nouă metodă de calcul al dumpingului la 
importurile din țările cu distorsiuni economice semnificative este esențială pentru a aborda 
realitățile actuale din mediul comercial internațional. Comisia a subliniat în repetate rânduri 
importanța comerțului liber, dar echitabil, iar acest acord susține acest punct de vedere. Deși 
negocierile au avut anumite momente dificile și au abordat probleme spinoase, s-a ajuns 
rapid la un acord cu privire la legislația propusă - mărturie a angajamentului nostru de a pune 
la dispoziția UE instrumente eficiente de combatere a comerțului internațional neloial. După 
acest succes, UE va deține o metodologie antidumping capabilă să trateze direct distorsiunile 
de piață care se pot manifesta în economiile exportatoare.” 
 
Modificările au în vedere: 

 introducerea unei noi metodologii de calculare a marjelor de dumping la importurile 
din țările terțe; 

 consolidarea legislației anti-subvenții, pentru a permite examinarea și includerea în 
taxele finale impuse a noilor subvenții constatate în viitor; 

 aplicarea normelor doar pentru procedurile deschise după intrarea în vigoare a 
legislației, care prevede o perioadă de tranziție; 

 luarea în considerare a mai multor criterii în identificarea distorsiunilor, cum ar fi: 
politicile de stat și influența acestuia, prezența generalizată a companiilor deținute de 
stat, discriminarea în favoarea companiilor naționale și lipsa de independență a 
sectorului financiar; 

 posibilitatea ca sectorul industrial afectat să-și poată întemeia plângerile pe rapoartele 
Comisiei privind distorsiunile constatate, în demersurile lor față de țările în care există 
astfel de distorsiuni. 

 
Se preconizează că modificările vor intra în vigoare până la sfârșitul anului 2017. 
 
Sursa: https://ec.europa.eu 

Reforma profundă a sistemului TVA din Uniunea Europeană 

Sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) joacă un rol important în cadrul 
pieței unice europene. În pofida numeroaselor reforme, sistemul de TVA nu a fost în măsură 
să țină pasul cu provocările economiei globale, digitale și mobile din prezent, motiv pentru 
care Comisia a solicitat în mod constant o 
reformare profundă a acestui sistem. 
 
Normele actuale privind TVA constituie unul 
dintre ultimele domenii ale legislației UE 
care nu sunt în concordanță cu principiile 
care stau la baza pieței unice. 
 
Comisia Europeană a lansat in data de 4 
octombrie 2017, cea mai importantă 
reformă a normelor Uniunii Europene în 
materie de TVA din ultimii 25 de ani. 
Restructurarea ar îmbunătăți și ar moderniza sistemul atât pentru autoritățile publice, cât și 
pentru companii, cele din urmă putând astfel valorifica toate beneficiile oferite de piața unică 
și concura mai bine pe piețele mondiale. Reforma propusă ar permite ca sistemul de TVA să 
devină mai robust și mai simplu de utilizat de către companii. 
 
Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a 
afirmat: „La douăzeci și cinci de ani de la crearea pieței unice, companiile și consumatorii se 
confruntă în continuare cu 28 de regimuri diferite de TVA atunci când desfășoară activități 
transfrontaliere. Infractorii, și poate chiar teroriștii, profită de prea mult timp de aceste lacune, 
săvârșind fraude care cauzează pierderi de 50 de miliarde EUR pe an. Acest sistem 
anacronic bazat pe frontierele naționale trebuie înlocuit! Până în 2022, ar trebui ca statele 
membre să considere operațiunile transfrontaliere legate de TVA drept operațiuni naționale, 
în cadrul pieței noastre interne. Se preconizează că propunerea de astăzi va reduce fraudele 
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transfrontaliere în domeniul TVA cu aproximativ 80%. În același timp, aceasta va ușura 
sarcinile întreprinderilor europene care desfășoară operațiuni transfrontaliere, reducând 
birocrația și simplificând procedurile legate de TVA. Pe scurt: este o veste bună pentru 
întreprinderi, pentru consumatori și pentru bugetele naționale și o veste proastă pentru 
evazioniști.” 
 
Prin pachetul legislativ prezentat, Comisia propune modificarea fundamentală a sistemului de 
TVA actual,. prin impozitarea vânzărilor de bunuri dintr-o țară a Uniunii Europene în alta, la 
fel ca în cazul vânzărilor de bunuri în interiorul unui stat membru 
 
Un nou spațiu unic definitiv pentru TVA se bazează pe 4 principii fundamentale, așa-numite 
„pietre de temelie”: 
 

 combaterea fraudei, prin perceperea TVA în cadrul comerțului transfrontalier între 
companii;; 

 un ghișeu unic, ce va permite întreprinderilor care efectuează vânzări transfrontaliere 
să își îndeplinească mai ușor obligațiile de plată a TVA-ului; 

 mai multă coerență prin trecerea la principiul „destinației”, conform căruia TVA finală 
este întotdeauna plătită în statul membru al consumatorului final și este percepută la 
cota aplicată de statul membru respectiv; 

 mai puțină birocrație, prin simplificarea normelor privind facturarea. 
 

In perioada următoare, propunerea legislativă va fi trimisă statelor membre în cadrul 
Consiliului pentru aprobare și Parlamentului European pentru consultare. Comisia va 
continua această inițiativă în 2018 cu o propunere juridică detaliată în vederea modificării 
Directivei privind TVA la nivel tehnic, astfel încât regimul definitiv de TVA propus să fie pus în 
aplicare fără probleme. 
 
Sursa: https://ec.europa.eu 

 
 

 

Consultări publice europene 
 

 Consultare publică deschisă îmbunătățirea lanțului de aprovizionare cu alimente 
 

Va invităm să participați la consultarea publică lansată de Comisia Europeană până la 
16.11.2017, completând chestionarul de la adresa:  

https://ec.europa.eu/info/consultations/food-supply-chain_ro  

 

Consultare publică în vederea revizuirii Directivei privind reutilizarea informațiilor din 
sectorul public (Directiva ISP) 

Va invităm să participați la consultarea publică lansată de Comisia Europeană până la 
12.12.2017, completând chestionarul de la adresa:  

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use-public-
sector-information-psi-directive_ro   

 

Consultare publică privind documentul de călătorie provizoriu în format european 
(DCP UE) 

Va invităm să participați la consultarea publică lansată de Comisia Europeană până la 
05.12.2017, completând chestionarul de la adresa:  

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-emergency-travel-document-eu-
etd_ro   

https://ec.europa.eu/info/consultations/food-supply-chain_ro
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use-public-sector-information-psi-directive_ro
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use-public-sector-information-psi-directive_ro
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-emergency-travel-document-eu-etd_ro
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-emergency-travel-document-eu-etd_ro
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Evenimente din Reteaua Enterprise Europe Network 
 

 
Rețeaua de centre Enterprise Europe Network organizează o mare varietate 
de manifestări la nivel regional, național sau european, printre care 
evenimente de parteneriat (brokeraj) pentru firme din toată Europa. Acestea 
ajută firmele să-și identifice parteneri de afaceri, prin organizarea de întâlniri 
bilaterale pre-programate, pe baza de înscriere.  
Calendarul prezintă evenimentele care vor urma – secțiunea este în 

permanență schimbare, pe măsură ce sunt adăugate noi manifestări.  
 
Dacă doriți să vă înscrieți la unul din evenimentele de parteneriat sau dacă doriți informații 
suplimentare, vă rugam să contactați Centrul Enterprise Europe Network ADR Nord-Est. 
 

Start Date Title 

1 December 2017 
Company mission from Greece to Warsaw-Poland. 
Company Mission - Warsaw (Poland)  

2 December 2017 
Bursa Metal 2017 Brokerage Event 
Brokerage Event - Bursa (Turkey)  

4 December 2017 
Walloon Circular Economy Company Mission in Rheinland-Pfalz 
Company Mission - Mainz (Germany)  

5 December 2017 
FOCUS 2017 - Business Meetings B2B under the theme of 
audiovisual production in London 
Company Mission - London (United Kingdom) 

 

5 December 2017 
Partnering process & Client journey Training  
Training - Brussels (Belgium)  

7 December 2017 
Brokerage event at Moldova Eco-Energetica 
Brokerage Event - CHISINAU (Moldova)  

8 December 2017 
Incoming Company mission during Greek Tourism Expo 2017 
Company Mission - Athens (Greece)  

12 December 2017 
Matchmaking @ Shift2Rail JU Info Day  
Brokerage Event - Brussels (Belgium)  

13 December 2017 
Business Meet & Match during AgriFoodTech 13-14 December 
(NL) 
Brokerage Event - 's Hertogenbosch (Netherlands) 

 

13 December 2017 
Information Day on the Horizon 2020 "Smart, Green and 
Integrated Transport": ETNA 2020  
Brokerage Event - Brussels (Belgium) 

 

13 December 2017 
Paris Business Meetings Meet-the-buyers Brokerage Event 
Brokerage Event - Paris (France)  

14 December 2017 
A company misson of Dutch fashion labels to İstanbul, Turkey 
Company Mission - İstanbul (Turkey)  

16 January 2018 
Plant and crop productions B2B meetings at VIBE, Vegepolys 
International Business Event - SIVAL 
Brokerage Event - Angers (France) 

 

24 January 2018 
SG Retail Meeting in Milano  
Sector Group Meeting - Milano (Italy)  

29 January 2018 
Food & Beverage Trade Mission to Vietnam 2018 
Company Mission - Ho Chi Minh City and Ha Noi (Vietnam)  

30 January 2018 
Lithuanian ICT company mission to BUDMA 2018 
Company Mission - Poznan (Poland)  

 

 
 

 
 

mailto:een@ccina.ro
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/5e7810fe-b365-486e-a5a3-41e1fa04afc0
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/909cefb2-ecec-4ef6-90c7-ea21dbb868c5
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/dcc45757-ef5c-48d7-aa1e-b33f81c66ff0
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/d7ed60cc-e8cd-42ad-81c6-b937d973977f
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/d7ed60cc-e8cd-42ad-81c6-b937d973977f
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/2202cc18-509d-4778-9c62-feb4668c53f8
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/d8bcb368-55a0-4de1-b358-97802d79bde5
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/1262a815-69de-446d-a889-acd4dabef09a
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/4bb19c00-0c37-4f06-9611-1e24fc876fdf
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/434bcbc6-4b20-492d-bef4-255f8300f19d
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/434bcbc6-4b20-492d-bef4-255f8300f19d
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/87654464-161f-4df9-b497-b4376af1646f
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/87654464-161f-4df9-b497-b4376af1646f
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/93757730-9348-47b0-8822-f37e6f4286be
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/23e35192-7463-4d8a-81e1-bae82e4b5ea8
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/952fd5fe-aa18-4d70-9802-c6676577c04a
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/952fd5fe-aa18-4d70-9802-c6676577c04a
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/82fc6792-18b7-4e2b-a761-a7a0806106af
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/d2b718ff-ad90-4c17-860c-36294a41852f
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/690610c2-08dc-4cd0-9a6e-1d2afeda7e1c
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Oportunitati de  Afaceri si de Inovare 
   
Selecție de OFERTE, CERERI, CĂUTARE PARTENERI  în domeniul  afacerilor sau inovării/ 
tehnologiilor inovatoare / profilelor de cercetare din baza de date POD (Partnering Opportunities 
Database) a Enterprise Europe Nerwork. 
 
Societățile comerciale, institutele de cercetări, universitățile, organizațiile profesionale și de afaceri 
care activează în județele BACĂU, NEAMȚ și SUCEAVA interesate de aceste informații sau de 
promovarea propriilor oferte/cereri  de inovare sau de afaceri, pot obține informații suplimentare 
adresându-se Centrului Enterprise Europe Network ADR Nord-Est  (tel: 0233 218071, fax: 0233 
218072, email: een@adrnordest.ro).  
 
Pentru obținerea informațiilor suplimentare privind oportunitățile publicate în acest buletin, vă rugăm 
să precizați codul oportunității care vă interesează și să ne transmiteți câteva date despre compania 
dumneavoastră pentru a le comunica colegilor noștri din rețea. 
 
Organizațiile interesate să-și promoveze propriile oportunități de inovare sau afaceri pot obține 
formularele specializate de la Centrul Enterprise Europe Network ADR Nord-Est.   
 
Obținerea de informații și promovarea oportunităților în domeniul tehnologic sau de afaceri este un 
serviciu GRATUIT oferit de centrul nostru. 

 
 

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI 
 
 

O companie spaniolă care fabrică ambalaje industriale din metal și plastic caută subcontractanți 
pentru fabricarea de vopsele în Europa. Compania acorda sprijin clienților săi de la planificare, 
producție până la logistică și manipulare. Sunt interesati de promovarea, în Europa, a unui container 
de vopsea cu o capacitate totală de 3,8 litri, perfect compatibil cu predecesorul său de 5,8 litri. 
Datorită rezistenței sale ridicate, acesta asigură protecția produsului ambalat pe durata întregului 
ciclu de manipulare, depozitare și transport. BOES20170718003 
 
 
O companie din Marea Britanie care dezvoltă tehnologie conexă, muzică și jocuri interactive pentru 
educație specială caută un revânzător să-și vândă produsele în baza unui acord de agenție 
comercială. Compania a finalizat produsul, a verificat potrivirea acestuia pe piața produselor similare, 
a evaluat riscurile, a validat eficacitatea sistemului prin cercetare academică, a inregistrat feed-back 
comercial pozitiv la nivel internațional, de la distribuitori și clienți, a primit distincții internaționale 
pentru impactul în educație și îngrijire și a solicitat protecția proprietății intelectuale la nivel 
internaționale. Compania se afla in etapa de strângere de fonduri pentru a crește la nivel comercial. 
BOUK20170717001 
 
 
Un producător de cosmetice din Turcia caută parteneri. Producția companiei se desfășoară pe o 
suprafață de 6600 mp, cu echipamente complet automate și în cele mai igienice condiții. Compania 
este dispusă să extindă rețeaua de vânzări pe piața internațională și caută un partener care îi poate 
distribui produsele. Viitorul partener ar trebui să fie interesat de stabilirea unei cooperări pe termen 
lung și trebuie să asigure reprezentarea calitativă și diseminarea produselor companiei pe piața 
locală. Compania are o multe proiecte de cercetare și dezvoltare care sunt realizate de echipa de 
cercetare și dezvoltare proprie și cadre universitare, în cadrul cooperarii de tip universitar-industrie. 
BOTR20170821001 
 
 

mailto:een@adrnordest.ro
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Producători de substanțe chimice brute din Lituania, Polonia, Republica Cehă, Ungaria sau România 
sunt solicitati de o companie finlandeză. Compania finlandeză activează în sectorul de tratare a apei, 
in ceea ce priveste  producerea, transferul și utilizarea energiei. Aceasta oferă soluții de tratare a 
apei, care economisesc energie și prelungesc fiabilitatea echipamentelor și a sistemelor de  încălzire 
/ răcire. Compania este pe piață de 25 de ani și are o reputație bună în rândul clienților săi. Are 
experiență internațională, atât în achiziții, cât și în vânzări. Compania implementează cele mai 
recente tehnologii și rezultate ale cercetării și ia în considerare aspectele de mediu în toate 
activitățile lor. Este interesata de substanțe chimice brute pentru prelucrare proprie din Lituania, 
Polonia, Republica Cehă, Ungaria și România. Cooperarea avuta in vedere va fi sub forma unui 
acord de fabricație sau subcontractare. BRFI20170703002 
 
 
Firma franceza caută picioare de  mese birou, chiuvete de bucătărie și baie, scaune tapitate de la 
producători din Europa de Est. Partenerii potențiali ar trebui să fie din Polonia, România, Ungaria, 
Slovenia, Republica Cehă, Ucraina și Slovacia. Biroul francez de aprovizionare caută 
subcontractanții capabili să respecte condițiile impuse și propun acorduri de fabricație și 
subcontractare cu cumpărătorii francezi. Compania franceză va ajuta ambele parti să încheie un 
contract de fabricație, să discute cerințele acestora și să urmărească dezvoltarea produsului. În viitor 
și pentru a stabili un parteneriat cu subcontractanții, compania franceză doreste identificarea regulata 
si a altor contracte de fabricare sau subcontractare potrivite și în acest fel să acționeze ca agent de 
vânzări. BRFR20160331001 
 
 
Companie germana de instalatii electrice este interesata de subcontractori. Compania germană de 
instalatii electrice caută subcontractori de incredere și cu experiență din Cehia, Polonia, Slovacia, 
Bulgaria sau România pentru subcontractare în domeniul rețelelor electrice de joasă și medie 
tensiune din Germania de Est. BRDE20170724001 
 
 

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE 
 

 
Un IMM din nordul Suediei proiectează un concept de vehicul electric cu o soluție de afaceri pentru a 
depăși problema transportului (last mile problem) în țările în curs de dezvoltare. 
IMM-ul caută parteneri potențiali: companii, centre de testare, universități sau persoane fizice, cu 
experiență în dezvoltarea și testarea de tehnologie auto pentru a dezvolta un prototip de vehicul 
electric care să fie comercializat în 2018, pe baza unui acord de cooperare în materie de cercetare și 
cooperare tehnică. TRSE20170320001 
 
 
 
Companie italiană specializată în reciclarea materialelor plastice are posibilitatea de a folosi un stoc 
mare de materiale plastice care pot fi reutilizate pentru a produce elastomeri termoplastici (TPE). 
Compania caută o tehnologie pentru producerea de TPE "curate" fără utilizarea aditivilor. 
Întreprinderile și organizațiile de cercetare cu o astfel de tehnologie sunt solicitate pentru acordarea 
de licențe sau acorduri de cooperare tehnică. TRIT20170427001 
 
 
 
Companie germana specializata în produse și cercetare pentru a realiza economii de cost prin 
folosirea de lianți hidraulici modificați în polimeri pentru îmbunătățirea solului și tehnici de stabilizare 
a solului pentru drumuri caută parteneri din companii de construcții și/sau instituții de cercetare și 
dezvoltare care să aplice și să dezvolte aceste produse în continuare. Tipurile de cooperare pot 
include asociații în participațiune, precum și acorduri de cercetare și/sau cooperare tehnică în funcție 
de parteneri. TRDE20161212001 
 
 
O companie italiană (start-up) a început industrializarea unei tehnologii inovatoare cu microunde 
destinată transformării deșeurilor de azbest într-un material inert. Prin proiectarea și construirea unui 
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reactor mobil, cu încălzire la temperatură ridicată a azbestului, se obține un material de ieșire inert 
100% sigur și reutilizabil. Compania caută parteneri care lucrează în sectorul tratării deșeurilor de 
azbest, în vederea încheierii unui acord de joint venture. TOIT20170320001 
 
 
Un inventator polonez de produse de divertisment pentru copii oferă conceptele a două noi jucării 
educative. Primul îmbunătățește comunicarea între bebeluși / copii mici și părinții lor. Al doilea îi ajută 
pe copiii de vârstă școlară să învețe elementele de bază din algebră, oferindu-le o mai bună 
înțelegere a rezolvării ecuațiilor prin distracție și joc. Este oferită cooperarea sub formă de acord 
comercial cu asistență tehnică sau acord de licență. TOPL20170328001 
 
 
 
Un IMM spaniol, specializat în dezvoltarea de instrumente inovatoare pentru proiectarea structurii 
terminalelor de containere, bazate pe tehnici de luare a deciziilor multicriteriale, a creat recent o serie 
de instrumente bazate pe Procesul Ierarhic Analitic (AHP) care ia în considerare cele mai relevante 
puncte: securitatea, îngrijirea mediului și eficiența costurilor. Ei caută parteneri pentru acorduri de 
cercetare și dezvoltare sau acorduri comerciale cu asistență tehnică pentru adaptarea tehnologiilor la 
situații și cerințe specifice. TOES20170217001 
 
 
Un spin-off academic italian a dezvoltat un ciclu integrat care utilizează resursele de apă de mare 
pentru desalinizare, producerea de sare, tratarea fluxurilor de deșeuri cu recuperarea de material 
valoros (magneziu) și generarea de energie electrică din gradienți de salinitate. Acesta a dezvoltat și 
brevetat un reactor cu membrană care poate extrage eficient hidroxid de magneziu cu puritate 
ridicată din fluxurile de deșeuri industriale. Partenerii industriali sunt solicitați pentru un acord de 
cooperare tehnică sau pentru un joint-venture. TOIT20161214001 
 
 
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. 
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