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                                                                                             N°12/ 2016 
ERBSN - e-Buletin  
Centrul Enterprise Europe Network IPA SA Galati 

 
 

 
Despre Enterprise Europe Network 
 

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

 Acces spre noi piețe și internaționalizare 

 Oportunități de cooperare în afaceri 

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

 
Cifrele ne descriu cel mai bine: 

 aproape 600 de organizații in peste 50 de țari 

 peste 3000 de experți care au asistat peste 2 milioane de IMM-uri  
 
Misiunea Centrelor Enterprise Europe Network este de a ajuta firmele locale sa-si internationalizeze afacerile prin 
facilitarea de contacte cu potentiali parteneri pentru a dezvolta impreuna noi afaceri sau tehnologii, sau finantatori 
pentru idei de afaceri, inventii, inovatii. 
 
Incepand cu luna iunie 2015, IMM-urile din macro-regiunea 2 pot beneficia gratuit de servicii pentru imbunatatirea 
capacitatii de management a inovarii, prin intermediul retelei Enterprise Europe Network.  

Cuprins: 

 
-Despre Enterprise Europe Network  

-Informaţii Europene 

-Calendar evenimente în reţeaua Enterprise Europe 

-Oportunităţi de Afaceri şi Inovare                     
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Proiectul va fi implementat de urmatorii parteneri ai consortiului Eastern Romanian Business Support Network, cu 
expertiza pe partea de inovare, fiecaruia fiindu-i arondate urmatoarele judete: 
 

1. IPA SA Sucursala Galati - Galati, Tulcea, Constanta, Buzau, Braila, Vrancea 
2. TEHNOPOLIS Iasi - Iasi, Vaslui, Botosani  
3. ADR Nord-Est  - Neamt, Bacau, Suceava  

 
Prin intermediul noului proiect ERBSN 4 H2020, se va dezvolta o retea formata din 9 experti in inovare, membri ai 
celor 3 centre EEN, ce vor livra urmatoarele doua tipuri de servicii prevazute prin H2020: 
 

I. “Key Account Management - Instrumentul pentru IMM-uri din programul Orizont 2020”  
Acest serviciu se va livra IMM-urilor castigatoare in cadrul H2020.  
Acesta vizeaza sprijinirea IMM-urilor prin servicii specializate si recomandarea de coach (specialisti recunoscuti in UE), 
care sa asigure o exploatare de succes a resurselor proiectelor inovatoare pe care le implementeaza in fazele 1 si 2.  
 

II. “Servicii de imbunatatire a capacitatii de management al inovarii in cadrul IMM-urilor”  
Aceste servicii se vor livra IMM-urilor cu potential inovativ, si preocupari pentru realizarea de produse/servicii noi.  
Aceste servicii vor avea ca scop evaluarea managementului de inovare printr-o analiza specializata a componentelor 
inovarii din cadrul organizatiei, si realizarea/implementarea unui plan de actiuni pentru imbunatatirea 
managementului de inovare. 
Pentru implementarea acestui serviciu, se va utiliza unul dintre cele mai moderne instrumente din lume, dezvoltat de 
Imp3ove Academy, totul fiind gratuit. 
 
Pentru mai multe informatii contactati partenerii avizati pentru aceste servicii. 
 
Detalii: www.enterprise-europe-erbsn.ro sau http://een.ec.europa.eu/  
 

Informatii europene 
 

POCA: Debuteaza primele proiecte europene din generatia 2014-2020 
 
Primele proiecte finantate din fonduri europene alocate Romaniei in perioada 2014-2020 au fost semnate la 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP). 

 
Este vorba de 4 contracte de finantare prin 
Programul Operational Capacitate Administrativa-
POCA 2014-2020, in valoare totala de 91,7 milioane 
lei. Acestea vor sprijini indeplinirea unor masuri 
incluse in Strategia pentru Consolidarea 
Administratiei Publice 2014-2020 si a 
conditionalitatilor ex-ante pentru alte programe 
operationale (de ex. POIM-Programul Operational 
Infrastructura Mare). 
 
Semnatarii au fost viceprim-ministrul Vasile Dincu, 
ministrul dezvoltarii regionale si administratiei 
publice, ministrul mediului, apelor si padurilor, 
Cristiana Pasca-Palmer, si seful Inspectoratului 
General pentru Situatii de Urgenta, generalul de 

brigada Ovidiu Vasilica. La ceremonia de semnare a participat si Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor 
Interne. 
 

http://www.enterprise-europe-erbsn.ro/
http://een.ec.europa.eu/


3 

 

„Acesta este debutul semnarii contractelor pentru Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, care 
urmeaza celui din exercitiul financiar precedent: PO DCA 2007-2013 este programul cel mai de succes, cu aproape 98% 
grad de absorbtie, echivalentul a 204 milioane de euro. In urmatorii 7 ani, pentru proiectele dedicate administratiei 
avem un buget de 658 de milioane de euro – de 2,7 ori mai mare decat cel alocat perioadei anterioare, ceea ce 
inseamna ca s-a lucrat foarte bine. Tinta noastra este ambitioasa: ne-am propus sa instruim 90.000 de functionari 
publici, sa finantam 250 de institutii publice si judiciare pentru optimizarea activitatii, sa crestem performantele si 
calitatea serviciilor publice si sa sprijinim alte mii de institutii care vor beneficia indirect de aceste fonduri“, a subliniat 
viceprim-ministrul Vasile Dincu. 
 
Proiectele semnate au ca principal obiectiv imbunatatirea capacitatii administrative privind evaluarea impactului 
asupra mediului si evaluarea riscurilor in situatii de urgenta. Scopul final, general, al PO CA este o administratie mai 
eficienta, cu costuri mai mici si servicii de calitate mai buna. „De altfel, zilele acestea am tot discutat la Guvern despre 
debirocratizare si managementul calitatii in sistemul public. Suntem intr-un adevarat santier pentru modernizarea 
administratiei publice, si asta incercam sa facem prin aceste proiecte. Vrem sa setam standarde de cost si standarde 
de calitate pentru serviciile oferite de administratia publica, sa standardizam relatia dintre cetatean si administratie. 
De foarte multe ori, riscul din zona administratiei este mutat in zona cetateanului, prin costurile pe care acesta le 
suporta – timp si bani. De acum incolo, va trebui sa gandim in asa fel administratia incat sa-si asume propriile costuri, 
nu sa le transfere cetateanului”, a afirmat Vasile Dincu. 
 
Au fost semnate: 
 

 doua proiecte ale Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, cu o valoare totala de 22,8 milioane lei 
(aproximativ 5,06 milioane de euro): 
– “Elaborarea ghidurilor necesare imbunatatirii capacitatii administrative a autoritatilor pentru protectia 
mediului in scopul derularii unitare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EGEIA)” un 
proiect care se va desfasura pe o perioada de 23 de luni, cu un buget de 4,36 milioane de lei. 
– „Dezvoltarea capacitatii administrative a Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor de a implementa 
politica in domeniul biodiversitatii”, prin care va fi elaborat un Ghid de elaborare a Planurilor de management 
pentru ariile protejate. Proiectul se va desfasura timp de 22 de luni si are un buget de 18,44 milioane de lei. 
 

„Avem in vedere inclusiv crearea unei Agentii Nationale a Ariilor Protejate, care acopera 25% din teritoriul Romaniei; in 
acest moment administrarea acestor arii este foarte fragmentata, din cauza lipsei capacitatii administrative”, a 
declarat ministrul mediului, apelor si padurilor, Cristiana Pasca-Palmer, care a semnat cele doua contracte de 
finantare. 

 proiectul “Evaluarea riscurilor de dezastre la nivel national (RO-RISK)”, elaborat de Inspectoratul General 
pentru Situatii de Urgenta, care va evalua impactul acestora asupra sigurantei cetatenilor, precum si impactul 
social, economic si de mediu, pe baza unor instrumente si a unui cadru metodologic unitar. Proiectul are o 
valoare de 31,8 milioane de lei (aproximativ 7,06 milioane de euro) si se va desfasura timp de 18 luni. „Am 
prevazut evaluarea a noua riscuri principale: inundatii, seceta, cutremur, alunecari de teren, prabusiri si 
surpari, incendii de padure, accidente industriale, accidente de transport, accidente cu substante periculoase, 
accidente nucleare si, nu in ultimul rand, epidemii si zoonoze. Este o gama de riscuri destul de importanta si 
care include domeniul de expertiza a mai multor ministere la un loc”, a precizat secretarul de stat in MAI Raed 
Arafat, prezent la eveniment. Aceasta analiza trebuie transmisa la Bruxelles pana la finele anului 2016, pentru 
a indeplini conditionalitatea ex-ante legata de alocarea a 127 de milioane de euro pentru completarea dotarii 
IGSU cu echipamente pentru inundatii si cautare-salvare. 

 proiectul „Consolidarea cadrului pentru cresterea calitatii serviciilor publice si pentru sprijinirea dezvoltarii 
la nivel local”, elaborat de Directia Generala Administratie Publica a MDRAP, care urmareste sa dezvolte un 
set unitar de instrumente pentru consolidarea capacitatii administratiei publice de a furniza, in mod eficient si 
performant, servicii publice de calitate pentru cetateni si mediul de afaceri. Proiectul se va derula pe o 
perioada de 36 de luni si are o valoare de 37,1 milioane lei (8,24 milioane euro). 

 
 

http://www.igsu.ro/index.php?pagina=analiza_riscuri
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PNDR: Noile instructiuni privind conditiile artificial 

  
 
Antreprenorii care cer bani europeni pentru ferme si linii de procesare a produselor agroalimentare pot consulta noi 
instructiuni publicate de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), pentru evitarea situatiilor de pierdere 
a fondurilor ca urmare a crearii asa-numitelor conditii artificiale de eligibilitate.  
AFIR a publicat instructiuni privind evitarea conditiilor artificiale pentru doua linii de finantare PNDR: Submasura 4.1 – 
Investitii in exploatatii agricole si Submasura 4.2 – Sprijin pentru investitii in prelucrarea/ comercializarea si/ sau 
dezvoltarea de produse agricole.  
Potrivit instructiunilor, se considera conditii artificiale, acele conditii create in mod voluntar (intentionat) de catre 
solicitanti in scopul  obtinerii unui avantaj oferit prin programul/ masura/ submasura in cauza, cum ar fi: 
•  creare de conditii artificiale in vederea incadrarii solicitantului in categoriile de solicitanti eligibili si/ sau a indeplinirii 
unei/unor conditii de eligibilitate specifice masurii/ submasurii 
•   creare de conditii artificiale prin existenta unui beneficiar formal (solicitantul/beneficiarul direct de fonduri) si a 
unui beneficiar real (indirect) al finantarii, ca persoane fizice si/ sau juridice distincte sau identice 
•   creare de conditii artificiale in vederea obtinerii unei incadrari mai avantajoase in sistemul principiilor si criteriilor 
de selectie.   
•  creare de conditii artificiale in vederea obtinerii unui procent suplimentar al intensitatii/plafon mai mare al 
sprijinului comparativ cu cel  la care proiectul  si/ sau solicitantul/ beneficiarul ar fi avut dreptul daca nu s-ar fi creat 
conditia artificiala  respectiva. 
Submasura 4.1 – pana la 2 milioane de euro pentru fermieri 
Prin Submasura 4.1 – Finantarea exploatatiilor agricole, antreprenorii vor putea obtine si anul acesta finantari intre 
100.000 si 2 milioane de euro, din Programul National de Dezvolare Rurala (PNDR) 2014-2020.  
In mod normal, fermierii trebuie sa puna, din surse proprii, 50% dinvaloarea proiectului, finantarea nerambursabila 
acoperind cealalta jumatate. 
  
Pentru antreprenorii cu varste sub 40 de ani, sprijinul nerambursabil creste cu 20 de puncte procentuale, astfel incat 
vor contribui la proiect mai putin cu 20% din valoarea acestuia.  
Printre altele, instructiunile pentru evitarea conditiilor artificiale fac referire la premisa de  creare de conditii artificiale. 
„Asociatul/ actionarul unic/ majoritar/,  persoana cu varsta sub 40 de ani nu este cel care conduce efectiv societatea 
(nu detine controlul in mod efectiv, chiar daca este asociat/actionar unic sau detine majoritatea absoluta a partilor 
sociale/actiunilor-peste 50% si detine calitatea de unic administrator)” – asa este exemplificata o astfel de premisa. 
Submasura 4.2 – pana la 2,5 milioane de euro pentru afaceri in procesarea prodselor agroalimentare 
Oamenii de afaceri pot sa obtina intre 1 milion de euro si 2,5 milioane de euro pentru investitii in procesarea si 
comercializarea produselor agroalimentare. Banii vor fi dispoznibili si anul acesta prin Submasura 4.2 a Programului 
National de Dezvoltare Rurala. 
Aici intensitatea sprijinuui este de 50% pentru microintreprinderi si firme mici si mijlocii (IMM). Pentru companiile 
mari, sprijinul nerambursabil este cu 10 puncte procentuale mai mic.  

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_1_exploatatii_agricole
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole
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De aceea, AFIR s-a gandit sa evidentieze ca o conditie de eligibilitate artificial creata ar putea fi crearea unei firme noi 
de catre actionari care au si alte companii, mai mari, pentru a se incadra astfel in dimensiunea IMM-ului, sa ia mai 
multi bani europeni.  
In instructiunile de evitare a conditiilor artificiale se arata ca o premisa pentru crearea acestora este „crearea unei 
societati noi (solicitant de fonduri) de catre asociati/ actionari majoritari, administrator/i, salariat/i ai altor entitati 
economice cu acelasi tip de activitate fata de tipul de activitate finantabil prin proiect”.  
Inspectorii care vor verifica daca proiectul este in regula se vor urmari daca exista o stare de fapt care sa indice crearea 
de conditii artificiale. 
  
„Se identifica elemente care conduc la concluzia ca o societate existenta (care nu se incadreaza in categoria 
beneficiarilor eligibili) / actionarii / administratorii / angajati ai acesteia a/au  creat o noua societate prin care 
acceseaza fondurile FEADR urmarind incadrarea in categoria beneficiarilor eligibili  (ex:  finantarea  investitiilor noii 
societati de catre cea veche, cedarea/vanzarea de terenuri/mijloace de productie, integrarea fluxurilor de productie, 
preluarea majoritara a productiei)?” – asa se va pune problema la control. 
  

Helpdesk MySMIS 2014 pentru beneficiarii de fonduri europene 

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) pune la dispozitia celor care testeaza aplicatia MySMIS 2014 un instrument prin 
care pot semnala eventuale dificultati in accesarea sau introducerea datelor in MySMIS 2014, anume serviciul 
Helpdesk de pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene. 

Accesarea sectiunii Helpdesk pentru adaugarea solicitarilor, precum și pentru urmarirea rezolvarii acestora se va face 
din „Meniu utilizator”, vizibil in sectiunea Contact a site-ului MFE dupa autentificarea utilizatorului. Principalele 
avantaje ale folosirii acestei sectiuni sunt pe de o parte faptul ca utilizatorii sunt informati permanent despre stadiul 
solicitarii lor, pe de alta parte termenele mai scurte de raspuns, dat fiind ca acest tip de solicitari nu va fi asimilat 
regimului juridic al petitiilor, ci reprezinta un mod de a sprijini publicul pentru utilizarea aplicatiei informatice. 

Formularul „Sesizare nereguli” va fi in continuare disponibil publicului, fara a fi necesara inregistrarea in site, insa 
utilizarea acestuia va presupune strict semnalarea (documentarea) neregulilor. 

In perioada urmatoare, MFE are in vedere extinderea helpdesk-ului asupra solicitarilor telefonice. 

Echipa ministeriala care gestioneaza fondurile europene multumește public tuturor echipelor care au gestionat 
anterior fonduri europene, pentru activitatea acestora și pentru crearea unei expertize valoroase, ramasa la nivelul 
personalului MFE. 

Aplicatia pentru depunerea online a proiectelor europene este testata de peste 1.000 de utilizatori, vineri urmand a se 
termina faza testarii. 

Potrivit MFE, principalele avantaje ale folosirii acestei sectiuni sunt, pe de o parte, faptul ca utilizatorii sunt informati 
permanent despre stadiul solicitarii lor, pe de alta parte termenele mai scurte de raspuns, dat fiind ca acest tip de 
solicitari nu va fi asimilat regimului juridic al petitiilor, ci reprezinta un mod de a sprijini publicul pentru utilizarea 
aplicatiei informatice. 

‘Formularul ‘Sesizare nereguli’ va fi in continuare disponibil publicului, fara a fi necesara inregistrarea in site, insa 
utilizarea acestuia va presupune strict semnalarea (documentarea) neregulilor. In perioada urmatoare, MFE are in 
vedere extinderea helpdesk-ului asupra solicitarilor telefonice’, se mai arata in comunicat. 

MySMIS 2014 versiunea 1.0. a fost lansata spre testare in data de 8 martie, fiind disponibil doar modulul ‘Depunerea 
cererii de finantare’. 
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Aceasta aplicatie IT a fost elaborata de MFE, impreuna cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS), pentru a facilita 
schimbul electronic de informatii intre beneficiari si autoritatile cu atributii in gestionarea fondurilor europene 
structurale si de investitii. 

„Prin implementarea aplicatiei MySMIS 2014, Ministerul Fondurilor Europene raspunde prevederilor regulamentelor 
europene aplicabile perioadei de programare 2014 — 2020„, se arata intr-un comunicat de presa al ministerului. 

In data de 29 februarie, ministrul Fondurilor Europene, Aura Raducu, a declarat ca aplicatia pentru depunerea online a 
proiectelor europene va fi functionala din 19 martie si va avea opt module pana in iunie. 

„In perioada 8-18 martie, potentialii beneficiari pot intra in aplicatie. Intre timp am facut o retea foarte moderna de 
Help Desk, asa cum este si la Comisia Europeana, un fel de call center prin care, prin telefon sau email, sa i se dea 
omului toate informatiile de care are nevoie si clarificarile. La nivel regional si in fiecare judet facem un one-stop-shop 
si avem o echipa de 2-4 oameni care stau si asista beneficiarii pentru ca in marile proiecte pe care le-am avut in 
perioada anterioara beneficiarii nu au fost sprijiniti si informatiile pe care le-au primit uneori au fost distorsionate si nu 
din rea-vointa. Vrem sa evitam aceste nereguli. Sistemul informatic va fi functional dupa 18 martie, dupa aceasta 
testare”, a spus Raducu. 

Ea a precizat ca sistemul va avea doua module, dupa testare. 

„Sistemul va avea doua module dupa testare, dar va avea in total opt module care se vor face treptat pana in iunie. 
Cele doua module de comunicare cu beneficiarii sunt gata, respectiv apel si cerere de finantare, dupa care urmeaza 
modulul de contractare, nereguli, de raportare la Comisie„, a aratat Raducu. 

 

Calendar evenimente internaționale 
 

 
 
Vezi calendarul complet: http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents  
 
Calendarul evenimentelor Aprilie  2016 
 

Aprilie 2016 

1 April 2016 
Matchmaking event "MEET4BUSINESS" 
Brokerage Event - Gornja Radgona (Slovenia) 

5 April 2016 
B2B Matchmaking at the IT Summit 2016 
Brokerage Event - Linz (Austria) 

7 April 2016 
B2B in XXI IUPAC Conference: a sustainable waste management approach 
Brokerage Event - Roma (Italy) 

12 April 2016 
Virtual Reality World Congress 
Brokerage Event - Bristol (United Kingdom) 

19 April 2016 Brokerage Event "Light Weight Construction" 

Reteaua de centre Enterprise Europe Network organizeaza o mare varietate de 

manifestari care au ca scop principal sa ajute firmele sa-si identifice parteneri de afaceri 

sau parteneri pentru diverse proiecte de cercetare-inovare, dezvoltare de tehnologii sau 

realizare de transfer tehnologic trans-national. 

 

Daca doriti sa va inscrieti la unul din evenimentele de mai jos sau daca doriti informatii 

suplimentare, va rugam sa contactati cel mai apropiat Centrul Enterprise Europe 

Network (http://een.ec.europa.eu/about/branches/?Country=RO ). 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/8e0a8c06-aae1-41d9-99ce-4df4193934b1?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/73a6f307-e2af-4cb7-9d71-af28d2f0cf70?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/0a86b4a6-876e-4c03-a8cb-13f1bcda1f40?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/49324051-7184-4922-bdc4-05f26e40f4d9?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/7ae17d98-c710-4ac3-9a9c-2daaf850f358?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/about/branches/?Country=RO
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Brokerage Event - Linz (Austria) 

21 April 2016 
Tech Match @ Business Rocks #BR2016 Manchester - 21-22 April 2016 
Brokerage Event - Manchester (United Kingdom) 

27 April 2016 
Brokerage Event Alimentaria 2016 
Brokerage Event - Barcelona (Spain) 

29 April 2016 
Boat Show Palma Brokerage Event 2016 
Brokerage Event - Palma de Mallorca (Spain) 

 
  

  
  
  Oportunitati de  Afaceri si de Inovare 

   

Selectie de OFERTE / CERERI de CAUTARE PARTENERI in domeniul  afacerilor sau inovarii / tehnologiilor inovatoare / 

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

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

codul profilului care va intereseaza  si sa contactati cel mai apropiat Centrul Enterprise Europe Network 

(http://een.ec.europa.eu/about/branches/?Country=RO) . Ne puteti contacta si pentru promovarea ofertei/cererii 

dumneavoastra de parteneriat, acest serviciu fiind GRATUIT. 

 

 
OPORTUNITATI DE AFACERI  
 
BOES20160128002 
O companie din Spania, specializata in producerea de textile medicale (bandaje de toate tipurile - hartie, elastic, 
textil,etc) cauta parteneri pentru servicii de intermediere, pentru a introduce produsele sale pe noi piete.  
 
BOIT20151112001 
Companie din Italia, specializata in arhitectura navala, inginerie structurala si design maritim, activa in toate industriile 
conexe, cauta parteneri pentru subcontractare sau outsourcing (santiere navale sau companii de design maritim), si isi 
ofera si serviciile proprii.  
 
BOES20151030002 
O companie din Spania, specializata in producerea de tavi metalice pentru industria panificatiei, cauta distribuitori 
implicati in acest domeniu (panificatie si patiserie) pentru a vinde produsele lor. 
 
BOFI20160204001 
O companie din Finlanda, cauta noi piete pentru produsele lor (parchet si podele din lemn). Compania cauta un agent 
sau distribuitor cu experienta in domeniu, care sa introduca produsele lor pe alte piete (produse care sunt realizate in 
concordanta cu principiile silviculturii sustenabile. Se poate negocia si exclusivitatea pe o tara.  
 
BOBG20160203001 
O companie din Bulgaria, specializata in imbutelierea apei minerale naturale, cauta noi parteneri de incredere. 
Compania are propriul depozit, o retea de distributie si logistica bine dezvoltata in Bulgaria, poate ambala apa in sticle 
PET sau sticle de sticla. Partenerul ideal este un agent comercial sau un distribuitor cu experienta in cooperare 
transnationala, care sa aiba propriul depozit si o retea de vanzari bine dezvoltata in domeniu 
 
BOES20160202005 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/3966d6af-b5ff-48d7-88a0-4df7501a9dda?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/6d1b2426-349d-473e-a5da-974539e510b4?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/ea439b76-3c2d-46fd-995b-18a5d395e3e0?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/about/branches/?Country=RO
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O companie din Spania, specializata in producerea de mancare pentru animale de companie (caini si pisici) si de 
asemenea pentru animale din ferma, cauta distribuitori in Europa. Compania doreste sa gaseasca un distribuitor care 
sa aiba experienta in acest domeniu, pentru o cooperare de lunga durata, eventual cu investitie in companie. 
 
BOIT20151102001 
O companie din Italia produce diferite tipuri de vin de calitate inalta (inclusiv proseco), cu posibilitatea de imbuteliere 
in sticle personalizate. Compania cauta agenti si distribuitori, care ar trebui sa aiba in portofoliu lanturi hoteliere, 
restaurante sau agentii de organizare de evenimente. (IMM-uri cu pana in 10 angajati) 
 
BODE20151013002 
Producator german de echipamente de masura si control pentru industria petrochimica si chimica, este interesat sa 
incheie noi acorduri comerciale si de servicii. Compania este in prezent lider de piata in domeniul echipamentelor 
rezistente la explozii, care permit manipularea in conditii de siguranta a lichidelor inflamabile in/din cisterne, vagoane 
si nave. Gama lor de produse ofera dispozitive de control la sol, prevenire in caz de supraplin, panouri de control si 
cititoare de card.  
 
 
OPORTUNITATI DE INOVARE 
 
TOCH20160108001 
Un start-up elvetian, spin-off al unuia dintre cele mai importante Universitati elvetiene, ofera programe inteligente de 
calculator  pentru a determina in mod automat,  in aer liber, gradul de ocupare al parcarii si durata prin imagini, in 
timp real. Aceasta permite dezvoltarea de solutii de parcare inteligenta la preturi foarte accesibile pentru orase. 
Compania este interesata de parteneri comerciali care doresc sa includa o astfel de tehnologie, furnizata  ca software 
sau ca un serviciu, in portofoliul lor de solutii pentru operatorii de parcare si municipalitati. 
 
TOMK20160120001 
Un cercetator din Macedonia a dezvoltat o tehnologie pentru utilizarea optima a materialelor si a energiei din deseuri 
agricole. Tehnologia permite utilizarea tuturor componentelor materiale si energetice care apar ca produse ale 
proceselor chimice din reactor. Tehnologia ofera conversie a energiei chimice in energie termica si obtinerea de 
energie electrica in elementele Galvan. Aceasta tehnologie ofera o productie de non-deseuri de nanopulberi SiO2 si 
SiC. Parteneri at cautat: acord de asociere. 
 
TOES20150810001 
Un institut spaniol de neurostiinte si o companie dedicata descoperirii si dezvoltarii de medicamente, au dezvoltat  
combinatii de medicamente pentru a trata leziuni ale nervilor periferici, utile pentru prevenirea proceselor inflamatorii 
si neurodegenerative ce decurg dupa implantarea de proteze chirurgicale. Se doreste acord de licenta cu companiile 
farmaceutice pentru dezvoltarea in continuare a combinatiilor de medicamente.  
 
TOPL20151105001 
Inventator din Polonia activ in domeniul solutiilor arhitecturale, a creat solutii pentru lipsa de spatiu verde in orase si 
un aer mai curat. Acoperisul verde poate fi utilizat / construit in cartiere, in functie de constructia specifica a cladirilor. 
Inventatorul este in cautarea de parteneri pentru acord financiar sau joint venture pentru un acord de cooperare in 
cercetare. 
 
TRMK20140710001 
O companie din Macedonia, specializata in domeniul energiei regenerabile, este in cautare de parteneri pentru a 
construi ferme mici in Macedonia cu scopul punerii in aplicare a unei noi tehnologii robotizate de mulgere a vacilor. 
Compania este in cautarea unui acord de cooperare tehnica. 
 
TOES20151229002 
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Companie spaniola specializata in dezvoltarea si scalarea de noi procese de productie si purificarea proteinelor 
(proteine industriale, nutraceutice si terapeutice) si alte biomolecule din material vegetal, are un pachet de tehnologie 
pentru a produce biomolecule de interes din anghinare produse secundare din industria de conserve. Se cauta un 
partener industrial pentru a obtine un acord comercial cu asistenta tehnica. 
 
TOFR20151023001 
Un IMM francez  este specializat in  tehnicile de reducere a noxelor din industrie, agricultura si comunitati publice 
.Specialist in tratarea biologica a noxelor si compusilor organici volatili, a dezvoltat o solutie eficienta de tratare a 
aerului contaminat cu noxe (H2S, NH3 si VOCs). Acest biofiltru modularcompact poate fi mutat in diferite locatii. 
Compania ofera posibilitatea de incheiere a unui acordcomercial cu asistenta tehnica. 
 
TODE20141104001 
O companie germana a dezvoltat un sistem electro-chimic pentru dezumidificarea/restaurarea si protectia cladirilor 
impotriva umiditatii. Sistemul transforma o incapere umeda intr-un mediu uscat,stabil si sanatos intr-o perioada scurta 
de timp (fara sapaturi, tratamente chimice). Poate fi deasemenea utilizat preventiv in zone cu infiltratii sau potential 
de inundare. Compania cauta parteneri pentru incheierea unui acord comercial cu asistenta tehnica si cooperare 
tehnica cu transferknow-how. 
 
TODE20151006001 
O companie germana ofera un nou sistem de tratare a apei care produce apa potabila din orice tip de apa sau  ape 
uzate. Sistemul se bazeaza pe membrane tubulare brevetate, care sunt integrate intr-un sistem modular care pot fi 
adaptate la cerintele respective. Nu sunt necesare chimicale. Companiile  de tratare a apei si producatorii de cisterne 
sunt cautati pentru acorduri comerciale cu asistenta tehnica 
 
 
                                                     

 
 
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. 
 
                                               

                              SC IPA SA Sucursala Galati 
Strada Portului nr. 10 

800025, Parter, camera 03 
  

T / F      + 40 236 / 433 467 
 

bazilapostol@ipa.ro  
 

www.ipagl.ro  
www.enterprise-europe-erbsn.ro  

http://een.ec.europa.eu   
 
 

mailto:bazilapostol@ipa.ro
http://www.ipagl.ro/
http://www.enterprise-europe-erbsn.ro/
http://een.ec.europa.eu/
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