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Despre Enterprise Europe Network
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 60 țări- 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: 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 Comert, Industrie și Agricultură Galați,
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Bacău,
Tehnopolis Iași – Parc Științific și Tehnologic, Agenția
pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și Institutul de
Proiectare și Automatizări IPA SA, Sucursala Galați.
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Centrul Enterprise Europe Network din cadrul C.C.I.N.A. Constanţa oferă gratuit următoarele servicii
specializate pentru sprijinirea afacerilor clienţilor din judeţele Constanţa, Tulcea, Brăila şi Buzău:
• 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 Enterprise Europe
De asemenea, puteți beneficia de promovarea ofertei dumneavoastră, prin completarea unui formular
descriptiv (profil) și înscrierea acestuia în baza de date EEN.
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, sprijin pentru identificarea de parteneri pentru proiecte de inovarecercetare-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, standarde sau condițiile de participare la licitații publice internaționale.
Implică reprezentanţii mediului de afaceri local în procesul de policy-making, prin transmiterea de feedback
către Comisia Europeană şi monitorizarea implementării politicilor UE, cu ocazia consultărilor publice
europene.
De asemenea, oferim servicii de informare şi sign-posting în sprijinul inovării.
Detalii suplimentare:http://www.ccina.ro/centre/enterprise-europe-constanta şi http://www.enterprise-europe-erbsn.ro

Informații europene
Comisia a prezentat măsuri vizând modernizarea TVA în UE
Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune care stabilește modalități de relansare a actualului sistem
de TVA din UE pentru a-l face mai simplu, mai puțin vulnerabil la fraudă și favorabil întreprinderilor.
Este necesară o actualizare urgentă a actualelor norme în materie de TVA, pentru ca acestea să sprijine mai
eficient piața unică, să faciliteze comerțul transfrontalier și să țină pasul cu economia digitală și mobilă
actuală.
Planul de acțiune stabilește calea de urmat pentru modernizarea actualelor norme în materie de TVA,
inclusiv:
-

principii-cheie pentru un viitor sistem european unic de TVA;

-

măsuri pe termen scurt vizând combaterea fraudei în domeniul TVA;
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actualizarea cadrului privind cotele de TVA și definirea de opțiuni care să permită acordarea unui grad
mai mare de flexibilitate statelor membre în stabilirea acestor cote;
planuri de simplificare a normelor în materie de TVA pentru comerțul electronic în contextul Strategiei
privind piața unică digitală și pentru un pachet cuprinzător de măsuri privind TVA destinat să faciliteze
activitatea IMM-urilor.
Elemente principale:
Un viitor sistem definitiv de TVA în UE pentru comerțul transfrontalier, vizând reducerea
posibilităților de fraudă
Actualul sistem de TVA trebuie modernizat pentru a se adapta la provocările economiei globalizate, digitale
și mobile de astăzi. Sistemul actual de TVA pentru comerțul transfrontalier, care a intrat în vigoare în 1993, a
fost conceput ca un sistem de tranziție și este vulnerabil la fraudă. Prin urmare, Comisia intenționează să
prezinte, în 2017, o propunere de instituire a unor norme definitive privind un spațiu unic european
pentru TVA. În temeiul noilor norme, tranzacțiile transfrontaliere ar continua să fie impozitate, ca în prezent,
la cotele stabilite de statul membru de destinație („principiul locului de destinație”), dar modul de încasare a
impozitelor ar evolua progresiv către un sistem mai puțin vulnerabil la fraudă. În același timp, ar urma să fie
implementat un portal web la nivelul UE, menit asigure, pentru întreprinderi, un sistem simplu de încasare a
TVA-ului, iar pentru statele membre, un sistem mai solid de colectare a veniturilor.
- Măsuri imediate de combatere a fraudei în domeniul TVA în temeiul normelor actuale
Frauda transfrontalieră în domeniul TVA privează statele membre de venituri considerabile. Estimările arată
că viitorul sistem de TVA ar putea reduce frauda transfrontalieră cu aproximativ 40 de miliarde
EUR (adică cu 80 %) pe an. În cursul acestui an, Comisia va propunemăsuri de consolidare a
instrumentelor utilizate în prezent de statele membre pentru a face schimb de informații privind frauda în
domeniul TVA, mecanismele de fraudă și bunele practici în domeniu. Vom continua să monitorizăm
îndeaproape performanța administrațiilor fiscale în ceea ce privește încasarea și controlarea TVA-ului.
- Mai multă autonomie acordată statelor membre pentru a-și alege propria politică în materie de
cote
În temeiul normelor actuale, statele membre trebuie să respecte o listă prestabilită de bunuri și servicii atunci
când vor să aplice cote de TVA reduse sau egale cu zero. Comisia intenționează să modernizeze cadrul
privind cotele și să acorde statelor membre mai multă flexibilitate în viitor. Comisia propune două
opțiuni:prima ar fi menținerea cotei standard minime de 15 % și revizuirea periodică a listei de bunuri și
servicii care pot beneficia de cote reduse, pe baza informațiilor transmise de statele membre. A doua opțiune
ar fi desființarea listei de bunuri și servicii care pot beneficia de cote reduse. În acest caz, ar fi necesare însă
garanții pentru prevenirea fraudei și pentru evitarea concurenței fiscale neloiale în cadrul pieței unice, iar
costurile de asigurare a conformității suportate de întreprinderi ar putea să crească. În cazul ambelor opțiuni,
ar fi menținute cotele reduse sau egale cu zero aplicabile în prezent.
- Sprijin pentru comerțul electronic și pentru IMM-uri
Actualul sistem de TVA pentru comerțul electronic transfrontalier este complex și costisitor atât pentru statele
membre, cât și pentru întreprinderi. Întreprinderile din UE au un dezavantaj concurențial, deoarece anumiți
comercianți din afara UE pot importa în UE bunuri scutite de TVA. De asemenea, din cauza complexității
sistemului, este dificil pentru statele membre să asigure conformitatea. Comisia va prezenta, până la sfârșitul
anului 2016, o propunere legislativă privind modernizarea și simplificarea TVA-ului pentru comerțul
electronic transfrontalier, ca partea a Strategiei privind piața unică digitală. Propunerea va urmări, printre
altele, să asigure faptul că publicațiile electronice pot beneficia de aceleași cote reduse ca și cele pe suport
de hârtie. O a doua etapă va fi prezentarea, în 2017, a unui pachet de măsuri privind simplificarea TVA,
destinat să sprijine creșterea IMM-urilor și să le faciliteze tranzacțiile transfrontaliere.
-
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Sursa:CE
Economia circulară: un nou regulament pentru a stimula utilizarea îngrăşamintelor organice şi a
celor pe bază de deşeuri
Comisia a prezintat primul rezultat concret al pachetului privind economia circulară, cu noi norme privind
îngrășămintele organice și cele pe bază de deșeuri în UE
Reutilizarea materiilor prime care sunt în prezent eliminate ca deșeuri este unul dintre principiile-cheie
ale pachetului privind economia circulară, adoptat în decembrie 2015.
Comisia propune un regulament care va îmbunătăți semnificativ accesul pe piața unică a UE al
îngrășămintelor organice și al celor pe bază de deșeuri, creând pentru acestea aceleași condiții de
concurență ca și pentru îngrășămintele neecologice tradiționale. Acest lucru va crea noi oportunități de piață
pentru întreprinderile inovatoare, reducând în același timp deșeurile, consumul de energie și daunele aduse
mediului.
Regulamentul stabilește norme comune privind transformarea biodeșeurilor în materii prime care pot fi
utilizate în vederea fabricării de produse fertilizante. Acesta definește cerințele în materie de siguranță,
calitate și etichetare pe care trebuie să le respecte toate produsele fertilizante pentru a putea fi
comercializate liber în întreaga UE. Producătorii vor trebui să demonstreze faptul că produsele lor respectă
aceste cerințe, precum și limitele pentru contaminanți organici, contaminanți microbieni și impurități fizice
înainte de aplicarea marcajului CE.
Noile norme se vor aplica tuturor tipurilor de îngrășăminte pentru a garanta cele mai înalte niveluri de
protecție a solului. Regulamentul introduce limite stricte pentru conținutul de cadmiu în îngrășămintele
fosfatice. Limitele vor fi reduse de la 60 mg/kg la 40 mg/kg după trei ani și respectiv la 20 mg/kg după 12 ani,
ceea ce va reduce riscurile pentru sănătatea umană și pentru mediu.
Având în vedere că unele produse fertilizante nu sunt fabricate sau comercializate transfrontalier în cantități
mari, Comisia propune armonizarea opțională: în funcție de strategia lor de afaceri și de tipul de produs,
producătorii pot alege fie să aplice marcajul CE produsului lor, ceea ce îl va face comercializabil liber în
cadrul pieței unice în conformitate cu normele europene comune, fie să îl comercializeze în conformitate cu
standardele naționale bazate pe recunoașterea reciprocă în cadrul pieței unice. Astfel se asigură luarea în
considerare a principiului unei mai bune reglementări și a principiului subsidiarității.
Sursa:CE
Comisia Europeană trasează calea pentru digitalizarea industriei europene
În contextul acțiunilor sale de punere în aplicare a Strategiei privind crearea unei piețe unice digitale,
Comisia și-a prezentat astăzi planurile menite să ajute industria, IMM-urile, cercetătorii și autoritățile publice
din Europa să valorifice la maximum noile tehnologii.
Comisia Europeană a prezentat un set de măsuri menite să sprijine și să conecteze inițiativele naționale
pentru digitalizarea industriei și a serviciilor conexe în toate sectoarele și să stimuleze investițiile prin
intermediul parteneriatelor strategice și al rețelelor. Comisia propune, de asemenea, măsuri concrete pentru
accelerarea elaborării unor standarde comune în domenii prioritare, cum ar fi rețelele de comunicații 5G sau
securitatea cibernetică, și pentru modernizarea serviciilor publice. Planurile prezentate astăzi prevăd și
instituirea de către Comisie a unui sistem european de tip cloud care, ca prim obiectiv, va oferi unui număr
de 1,7 milioane de cercetători și de 70 de milioane de profesioniști din domeniul științei și al tehnologiei un
mediu virtual pentru a stoca, a gestiona, a analiza și a reutiliza un volum însemnat de date de cercetare .
Digitalizarea industriei
Deși numeroase sectoare ale economiei au adoptat rapid tehnologiile și procesele digitale, este necesar ca
întreprinderile europene din toate domeniile de activitate și de toate dimensiunile să valorifice pe deplin
oportunitățile digitale pentru a fi competitive la nivel mondial. Mai ales sectoarele tradiționale (cum ar fi
construcțiile, industria agroalimentară, industria textilă sau metalurgia) și IMM-urile au rămas în urmă în ceea
ce privește transformarea lor digitală. Studii recente estimează că digitalizarea produselor și a serviciilor va
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genera anual în Europa venituri suplimentare de peste 110 miliarde EUR pentru industrie, în următorii cinci
ani.
Mai multe state membre ale UE au lansat deja strategii de sprijinire a digitalizării industriei. Însă este
necesară o abordare cuprinzătoare la nivel european pentru a se evita fragmentarea piețelor și pentru a
valorifica pe deplin beneficiile evoluțiilor digitale, cum ar fi internetul obiectelor.
Comisia a prezentat 20 de măsuri care urmează să fie lansate până la sfârșitul anului 2017. În special,
Comisia:
-

-

-

va institui un portal digital unic menit să permită utilizatorilor să obțină toate serviciile în materie de
informare, asistență și soluționare a problemelor de care au nevoie pentru a-și desfășura în mod
eficient activitatea la nivel transfrontalier;
va interconecta toate registrele comerțului și registrele de insolvență și le va conecta la portalul ejustiție care va deveni un ghișeu unic;
va institui un proiect-pilot la care vor participa administrațiile care aplică principiul „doar o singură
dată” pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier. Aceasta
înseamnă că întreprinderile vor trebui să furnizeze documente autorităților publice doar într-un singur
stat membru al UE, chiar dacă își desfășoară activitatea și în alte state membre ale UE;
va ajuta statele membre ale UE să dezvolte servicii de e-sănătate transfrontaliere, cum ar fi
prescripțiile electronice și dosarele pacienților;
va accelera tranziția la achizițiile publice electronice, la semnăturile electronice și la punerea în
aplicare a principiului „doar o singură dată” în domeniul achizițiilor publice.

Sursa:CE
Tabloul de bord al UE privind justiţia din 2016
Comisia Europeană a publicat Tabloul de bord al UE privind justiția din 2016, care oferă o imagine de
ansamblu comparativă asupra eficienței, a calității și a independenței sistemelor de justiție din statele
membre ale UE. Oferind date comparative, tabloul de bord este menit să vină în ajutorul eforturilor depuse
de autoritățile naționale în vederea îmbunătățirii sistemelor de justiție.
Pentru prima dată, tabloul de bord privind justiția include rezultatele sondajelor Eurobarometru realizate cu
scopul de a analiza mai în profunzime modul în care cetățenii și întreprinderile percep independența
sistemelor judiciare în UE. De asemenea, ediția 2016 utilizează noi indicatori, în special privind formarea
judiciară, sondajele realizate în rândul justițiabililor în statele membre, disponibilitatea asistenței judiciare și
existența unor standarde de calitate.
Printre principalele constatări ale Tabloului de bord al UE privind justiția în 2016 se numără:








Reducerea duratei cauzelor civile și comerciale litigioase Deși, în ansamblu, numărul cauzelor
pendinte rămâne stabil, se pot constata și îmbunătățiri în mai multe state membre care s-au confruntat cu
provocări deosebite legate de numărul ridicat de cauze pendinte.
Îmbunătățirea accesibilității sistemelor de justiție, în special în ceea ce privește aspecte precum
depunerea electronică a cererilor cu valoare redusă sau promovarea unor mecanisme de soluționare
alternativă a litigiilor (SAL). Cu toate acestea, se pot aduce în continuare îmbunătățiri în ceea ce privește
accesul online la hotărârile judecătorești sau comunicarea electronică dintre instanțe și părți.
Trebuie depuse mai multe eforturi pentru îmbunătățirea formării profesionale în materie de
competențe judiciare și a utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în sistemele de
gestionare a cauzelor.
În majoritatea statelor membre există standarde care reglementează aspecte similare ale sistemelor de
justiție, dar conținutul lor diferă în mod semnificativ de la un stat membru la altul. De exemplu, mai puțin
de jumătate din statele membre aplică standarde care prevăd măsuri de reducere a întârzierile
înregistrate în soluționarea cauzelor pendinte; încă și mai puține state membre au stabilit durata maximă
în care cauzele pot rămâne pe rolul instanțelor.
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Tabloul de bord include rezultatele diferitelor sondaje privind modul în care este percepută
independența sistemelor judiciare.În cazul statelor membre în care sistemele judiciare sunt percepute
ca fiind foarte puțin independente, printre motivele invocate cel mai frecvent se numără ingerințele sau
presiunile din partea guvernelor și a politicienilor, dar și cele motivate de interese economice ori de altă
natură.
Sursa:CE
A fost lansată campania paneuropeană 2016-2017: „ Locuri de muncă sănătoase pentru toate
vârstele”, pentru a promova munca sustenabilă și îmbătrânirea în condiții bune de sănătate pentru
toți
În 15 apr 2016, la Bruxelles, Comisia Europeană și Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate
în Muncă (EU-OSHA), în colaborare cu președinția neerlandeză a UE, au lansat o campanie
paneuropeană cu durata de doi ani: Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele, care este cea
mai mare campanie mondială în acest domeniu. Concentrată pe munca sustenabilă și securitatea și
sănătatea la locul de muncă în contextul îmbătrânirii forței de muncă, campania atrage atenția la timp
asupra faptului că tinerii lucrători de astăzi sunt lucrătorii în vârstă de mâine.
Campania se axează pe întreprinderile din Europa (atât private, cât și publice) și necesitatea de a promova
munca sustenabilă și îmbătrânirea în condiții bune de sănătate încă de la începutul vieții profesionale.
Procedând astfel, întreprinderile vor proteja sănătatea lucrătorilor lor până la vârsta de pensionare și după
aceasta, dar și propria lor productivitate.
Campania are patru obiective:
-să promoveze munca sustenabilă și îmbătrânirea în condiții bune de sănătate încă de la începutul
vieții profesionale;
-să sublinieze importanța prevenirii riscurilor pe tot parcursul vieții profesionale;
-să sprijine angajatorii și lucrătorii (inclusiv din întreprinderile mici și mijlocii) prin furnizarea de informații și
instrumente pentru gestionarea siguranței și sănătății la locul de muncă în contextul îmbătrânirii forței de
muncă;
-să faciliteze schimbul de informații și de bune practici.
Tema acestei campanii se bazează pe un proiect al Parlamentului European condus de EU-OSHA, intitulat
„Munca mai sigură și mai sănătoasă la orice vârstă”, precum și pe diverse alte rapoarte ale EU-OSHA privind
siguranța și sănătatea în contextul îmbătrânirii forței de muncă. Ca parte a acestei noi campanii, EU-OSHA
a publicat, de asemenea, un ghid online privind gestionarea siguranței și sănătății în contextul îmbătrânirii
forței de muncă http://eguides.osha.europa.eu/
Context
Campania “Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele 2016-2017” crește nivelul de sensibilizare
cu privire la importanța unei bune gestionări a securității și sănătății la locul de muncă și a prevenirii riscurilor
pe parcursul vieții profesionale, precum și a adaptării activității profesionale la capacitățile individuale, fie la
începutul sau la sfârșitul carierei unui lucrător. Ca și în campaniile anterioare privind locurile de muncă
sănătoase, aceasta este coordonată la nivel național de către punctele de contact ale EU-OSHA și susținută
de partenerii oficiali ai campaniei și partenerii din mass-media.
Datele-cheie din calendarul campaniei includ Săptămânile europene pentru sănătate și securitate la locul de
muncă (octombrie 2016 și 2017) și ceremonia de decernare a Premiilor pentru bune practici în materie de
locuri de muncă sănătoase (aprilie 2017). Campania se va încheia cu summitul intitulat „Locuri de muncă
sănătoase” (noiembrie 2017), la care toți cei care au contribuit la campanie se vor reuni cu EU-OSHA pentru
a lua cunoștință de realizările campaniei și de lecțiile învățate.
Sursa:CE
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Consultări publice europene
Consultare publică privind un cadru UE eficient în materie de insolvență
Această consultare solicita opiniile părților interesate cu privire la aspectele cheie in materie de insolvență.
În special, se doreste transmiterea opiniilor cu privire la principii și standarde comune, prin care să se
asigure că toate cadrele naționale de insolvență funcționează bine, mai ales într-un context transfrontalier.
Raspunsurile vor fi folosite pentru a identifica aspectele care pot fi, eventual, tratate în cadrul inițiativei
legislative și care ar fi alte posibile acțiuni complementare în acest domeniu.
Raspunsurile vor fi luate în considerare în raportul Comisiei de evaluare a impactului, în paralel cu rezultatele
unui studiu extern efectuat pentru Comisie și alte informații disponibile.
Este important pentru Comisia Europeană să se obțină opinii și contribuții din partea celui mai larg public
posibil.
Sunt asteptate, în special,
raspunsuri din partea cetățenilor, întreprinderilor (inclusiv IMM-uri și
întreprinzători), asociații de afaceri, autorități publice, organizații de consumatori, precum și practicieni în
insolvență, cercetători și grupuri de reflecție, instanțele și organele administrației publice la nivel
internațional, la nivel european, național, regional și / sau la nivel local. Observații din partea altor părți
interesate care au experiență sau cunoștințe cu privire la restructurarea și / sau insolventa sunt de
asemenea binevenite.
Consultarea este deschisă până în 14.06.2016.
Informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/160321_en.htm

Evenimente din Rețeaua Enterprise Europe Network
Calendar evenimente internaționale
Prin intermediul rețelei 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 sunteți interesat de unul din evenimentele de mai jos, vă rugăm să
contactați Centrul Enterprise Europe Network Constanta

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

Data
26 Mai 2016
26 Mai 2016
27 Mai 2016
15 Iulie 2016
1 Septembrie 2016

Evenimentul
Match4Industry Business Matching Event
Brokerage Event - Kocaeli (Turcia)
Brokerage Event Expoagroutil 2016
Brokerage Event - Constanta (Romania)
B2B meetings on the occasion of "Construction and Interior" EXPO
2016
Brokerage Event - Yerevan (Armenia)
Industry 4.0 Brokerage Event
Brokerage Event - Bursa (Turcia)
B2B-Cooperation-Exchange Timber Construction and Forestry at
the International Timber Fair 2016 in Klagenfurt
Brokerage Event - Klagenfurt (Austria)
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6 Septembrie 2016
8 Septembrie 2016
14 Septembrie 2016
19 Septembrie 2016
22 Septembrie 2016
27 Septembrie 2016
28 Septembrie 2016
29 Septembrie 2016
29 Septembrie 2016

Wood Products & Technology Matchmaking Event
Brokerage Event - Gothenburg (Suedia)
MariMatch 2016 - International Brokerage Event at SMM Hamburg
Brokerage Event - Hamburg (Germania)
Incoming company mission of Italian SMEs to Russia (Tula region)
Company Mission - Tula (Rusia)
4th Cluster Matchmaking Conference
Brokerage Event - Warsaw (Polonia)
Matchmaking FOR ARCH 2016
Brokerage Event - Praha (Republica Ceha)
International matchmaking event at POLAGRA FOOD Fair
Brokerage Event - Poznan (Polonia)
"Near Zero Energy Hotels as a challenge for the Med Islands"
International Workshop
Workshop - Santorini (Grecia)
WindEnergyMatch 2016
Brokerage Event - Hamburg (Germania)
10th Micro Nano Event at Micronora fair
Brokerage Event - BESANCON (Franta)

Oportunități de Afaceri și de Inovare
Prin intermediul bazei de date centralizate (POD - Partnering Opportunities Database), Rețeaua Enterprise
Europe Network pune la dispoziția societăților comerciale, institutelor de cercetări, universităților și altor
organizații 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.
Organizațiile din județele Constanţa, Brăila, Buzău şi Tulcea interesate să își promoveze oportunitățile
de afaceri sau inovare, se pot adresa Centrului Enterprise Europe Constanţa din cadrul Camerei de
Comert, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, care oferă în mod GRATUIT informații și sprijin.

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI
BRHU20141218001
O companie din Ungaria comercializeaza saltele de pat si accesorii, realizate din materiale de inalta calitate.
Cauta parteneri care sa le poata furniza materie prima pentru produsele sale, in special cu aloe vera, ulei de
soia, fire de argint, bambus, care protejeaza impotriva mucegaiului, bacteriilor si acarienilor.

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/10a38f55-3f31-4935-b0973c68c0a770ee?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRDE20160301001
Un magazin online din Germania, specializat in imbracaminte ecvestra de inalta calitate, cauta un atelier de
croitorie pentru a realiza loturi mici de pantaloni de calarie la comanda, sau alte accesorii pentru calarie.
Compania cauta un atelier mic (1-50angajati) cu experienta in domeniu, un partener obisnuit cu standarde de
calitate si care sa poata respecta termene limita. De asemenea, este necesar ca acesta sa cunoasca limba
engleza sau germana.

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b20a5729-be04-4dcd-b85eb19271462847?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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BRFR20160129002
Un birou de aprovizionare din Franta a fost delegat de cumparatorii celui mai mare producator francez de
mobilier sa gaseasca subcontractori noi, de incredere si pe termen lung, care sa produca accesorii metalice.
Partenerul cautat trebuie sa fie familiarizat cu prelucrarea CNC, de preferinta sa aiba experienta in afaceri cu
mobilier si sa aiba produse de calitate ridicata si preturi competitive. Compania franceza are oportunitatea de
a vinde un numar mare de piese de mobilier si are nevoie de un producator care sa poata respecta cerintele
si termenele limita.

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d615ad34-a2b7-4aa6-8d8446be88d964a6?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRFR20160307001
O companie din Franta, specializata in designul si vanzarea de colectii de imbracaminte pentru copii (intre 3
luni si 10 ani) cauta subcontractori. Compania cauta fabrici/ ateliere cu experienta in domeniu, care pe baza
instructiunilor si specificatiilor primite de la ei, pot produce haine de calitate ridicata pentru clienti de nivel
mediu si inalt. De asemenea, este important ca partenerii sa asigure atat producerea hainelor cat si sa aiba o
sursa proprie de materiale (fie produse de ei, fie sa aiba furnizori locali).

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/44aa0ad7-fdaa-4009-85bebc1e6d8b0091?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BOPL20160303002
Un producator polonez care activeaza in industria semintelor eco, cauta parteneri de afaceri interesati de
distributia de produse oferite de companie, cat si fermieri care vor sa comande seminte pentru fermele lor.
Compania are o selectie variata de sortimente de ovaz, orz, grau si secara si diverse furaje pentru hranirea
animalelor si doreste o cooperare pe termen lung cu un distribuitor din domeniu.

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ab7a99ef-0a7e-408b-ba078f7c43a7dc12?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BOHU20160215003
O companie din Ungaria, specializata in comercializarea de saltele si accesorii de pat, cauta parteneri pentru
vanzarea produselor sale. Partenerii ideali ar trebui sa distribuie aceste produse in lanturi hoteliere.

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3410583c-e157-4039-a6fc9cb5662e11f6?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BOTR20151209001
O companie din Turcia, specializata in producerea de energie solara si sisteme de incalzire a apei, cum ar fi
panouri solare, boilere, radiatoare, tancuri de acumulare, cauta distribuitori. Compania cauta un partener
care are capacitatea de a ii ajuta sa se extinda pe piata din Europa, si sa le promoveze produsele.

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8d3edb57-a985-4c59-890427e52334df39?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BOIT20150820001
O companie din Italia, specializata in productia si comercializarea a numeroase tipuri de produse alimentare
(sosuri, condimente, masline, etc), cauta distribuitori pentru a se extinde. Compania cauta parteneri cu
experienta, si cunostinte in domeniul industriei alimentare (cu 251-500 angajati).

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/768e98f8-2c1e-4140-85ba4f4de653f087?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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OPORTUNITĂȚI DE INOVARE
TODE20150205002
O companie germana este interesata de aderarea sau formarea unui consortiu de parteneri pentru un
proiect european (Orizont 2020), care se ocupa cu resurse de apa, unde compania ar putea oferi o modelare
si simulare software si servicii inovatoare, state-of-the-art pentru uz casnic si de alimentare cu apa industriala
si canalizare. Se cauta parteneri pentru cadrul acordului de cooperare de cercetare.
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/90686cf1-e8ae-4921-b68a129930c127ff?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799

TOES20160323001
O companie spaniola a dezvoltat tehnologia pentru a obtine fructe si legume, fara reziduuri prin utilizarea de
produse biostimulent inovatoare elaborate din extracte vegetale si minerale. Ei cauta parteneri interesati in
dezvoltarea de noi solutii in functie de nevoi si / sau parteneri specifici interesati de abordarea in comun de
idei sau proiecte de cercetare si dezvoltare pentru noi produse sau aplicatii. Se cauta parteneri pentru
cooperare de cercetare, cooperare tehnica sau acorduri tehnico-comerciale
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9b0234f9-1944-4ca5-a58027a0c84dcc04?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799

TODE20160407001
O universitate germana a dezvoltat un dispozitiv capcana pentru insecte taratoare ce functioneaza prin
energie electrica, fara substante toxice. Este potrivit in special pentru locatii unde produsele alimentare nu
pot fi contaminate, de ex bucatarii, patiserii, livezi. Acest dispozitiv poate fi produs la costuri reduse si este
usor de instalat. Sunt cautati parteneri pentru vanzarea licentei.

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ca5f708b-c2cf-4bbb-b1aa66387b12ac2c?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799

TOES20160406001
Un IMM spaniol a dezvoltat un mic dispozitiv electronic foarte usor conectat la orice injectie cu insulina, care
ajuta pacientii sa urmareasca automat informatii critice cu privire la tratamentul lor, cum ar fi sa-si amintesca
data, ora si dozajul ultimei injectii si cand e timpul pentru urmatoarea. IMM-ul este dispus sa semneze un
acord comercial cu asistenta tehnica cu companii din sectorul farmaceutic si al sanatatii.
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/88c02e2d-1121-4ab4-a394c34610a452de?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799

TRIN20150427002
O companie de servicii energetice din India cauta tehnologii de consolidare inovatoare pentru conservarea
energiei in cladiri, analiza de date energetice si tehnologii de conservare a energiei pentru aplicatii in
instalatii de incalzire, ventilare si conditionare a aerului (HVAC), spalatorie & alte echipamente, turn de
racire, etc.
Partenerul tehnologic / furnizorul ar trebui sa lucreze la proiecte inovatoare de conservare a energiei pentru
diversele utilitati mentionate mai sus. Cooperarea tehnica si / sau de cercetare este solicitata.
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7b3fa4e4-8fab-4009-929104ed1e6d5511?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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TRLT20160404002
Cercetatorii de la Universitatea din Lituania au dezvoltat un instrument pentru rezolvarea problemelor in
evaluarea creditelor bancilor comerciale, folosind modele statistice pentru clasificarea solicitantilor de credite.
Parteneri - bancile comerciale. Sarcina - sa puna in aplicare instrumentul pentru sistemul lor.
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2ea1abf1-2b24-4f3e-a2ce04f516bdd484?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
TRES20151223001
Un start-up spaniol, axat pe dezvoltarea unui instrument care imbunatateste comunicarea cu oamenii cu
deficiente de auz este in cautarea unui producator al unui dispozitiv de detectare a miscarilor manuale cu
caracteristici specifice. Compania este interesata de un acord de fabricatie.
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/506cea6e-0d47-4fe2-84aa079a1566cd72?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799

10 PL 63AX 3JKX
O companie mica din sud-vestul Poloniei specializata in taierea pietrei, este in cautarea unei noi tehnologii
de taiere din granit. Tehnologia ar trebui sa imbunatateasca si sa permita o lubrifiere mai profunda a taieturii.
Compania cauta parteneri interesati de un acord de cooperare tehnica.
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/690b0d99-c57d-4b97-99b9087ccf48e556?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799

Comisia Europeană și persoanele care acționează în numele Comisiei Europene nu sunt responsabile
pentru modul în care poate fi utilizată informația conținută în acest E-buletin.
Punctele de vedere din aceasta publicație aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar politicile Comisiei
Europene.

Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa
Centrul Enterprise Europe Network Constanţa
Adresa: B-dul Al. Lăpuşneanu nr.185 A, Constanţa, biroul 11
Tel :0241 550960 Fax: 0241 619454
E-mail: een@ccina.ro
http://www.ccina.ro/centre/enterprise-europe-constanta
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