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                                                                                    N°16/ 2016 

ERBSN - e-Buletin  
Centrul Enterprise Europe Network Iasi 

 
 

 
Despre Enterprise Europe Network 

 
Enterprise Europe Network este cea mai extinsă rețea de 
sprijin a intreprinderilor mici și mijlocii cuprinzand: 
 
 aproape 600 de organizații in peste 50 de țari 
 peste 3000 de experți peste 2 milioane de IMM-uri 

asistate  
 
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.  
 
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. 
Printre serviciile oferite: 

 Suport pentru internationalizare 
 Cautare de parteneri pentru afaceri, transfer tehnologic, proiecte de cercetare 
 Participare la evenimente internationale (targuri, brokeraje, misiuni economice, conferinte) 

 Pachete de sprijin pentru companiile inovative 
 
Detalii: www.enterprise-europe-erbsn.ro sau http://een.ec.europa.eu/  

Cuprins: 
-Despre Enterprise Europe Network  
-Informaţii Europene 
-Calendar evenimente în reţeaua Enterprise Europe 
-Oportunităţi de Afaceri şi Inovare                    

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

 
POCU: 38,25 milioane de euro pentru un curriculum scolar modern 
 
 
Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat in consultare publica ghidul solicitantului „Curriculum national 
obligatoriu actualizat pentru invatamantul gimnazial” cu o alocare totala de 38,25 milioane de euro din 
Programul Operational Capital Uman (POCU). 
 
Fondurile europene vor fi utilizate pentru revizuirea curriculumului national obligatoriu pentru invatamantul gimnazial, 
cu accent pe nevoile elevilor din grupurile dezavantajate. Proiectele pot fi depuse de Ministerul Educatiei Nationale si 
Cercetarii Stiintifice (MECS) si agentiile, structurile si organismele aflate in subordinea/coordonarea MENCS, in 
parteneriat cu entitati cu activitate relevanta in domeniul invatamantului gimnazial si vor avea ca scop:  
 

 formare profesionala continua a personalului didactic; 
 dezvoltare a curriculum-ului national obligatoriu pentru invatamantul gimnazial; 
 testare a resurselor didactice aferente curriculum-ului national obligatoriu in unitatile scolare pilot. 

 
Unul dintre motivele care genereaza 
abandonul scolar este oferta scolara, in 
termeni de continut si metode: 
curriculum prea teoretic, neadaptat 
nevoilor individului modern si irelevant 
pentru piata muncii. De finantarea 
proiectelor care vor elimina aceste 
inconveniente vor beneficia: 

 8.000 de elevi din invatamantul 
preuniversitar, in special elevi 
din grupurile vulnerabile; 

 2.800 de experti in dezvoltarea 
curriculara; 

 700 de experti din personalul 
partenerilor sociali in educatie, 
inclusiv din ONG-uri; 

 50.350 de specialisti din 
invatamantul preuniversitar 
gimnazial: cadre didactice, 
manageri scolari, personal de 
sprijin din scoli si experti ai 
organizatiilor partenere. 

 
 
MFE asteapta propunerile, sugestiile sau recomandarile privind ghidul solicitantului „Curriculum national obligatoriu 
actualizat pentru invatamantul gimnazial”, pana la data de 9 septembrie 2016, pe adresa: ghid.gimnaziu@fonduri-ue.ro. 
 
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene 
 

 

 

mailto:ghid.gimnaziu@fonduri-ue.ro.
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Instrumentul pentru IMM-uri: o majorare 
cu 51.6 milioane de € pentru a fi investiți în 
inovație în 2017 
  
Programul de lucru Orizont 2020 pentru perioada 2016-2017 
a fost actualizat la data 25 iulie 2016, aducând noutăți 
Instrumentului pentru IMM-uri. Vestea bună e că bugetul a 
fost majorat la 437.5 milioane de € pentru a fi investiți în 
inovația IMM-urilor. 
  
Majorarea bugetului pentru 2017 se referă la patru teme: 
1. Asistență medicală și biotehnologie (SMEInst-05 subiect) - 
35 milioane € 
2. Agricultura durabilă, silvicultură (SMEInst-07 subiect) - 
5.68 milioane € 
3. Creșterea albastră* -  (SMEInst-08 subiect) - 2.42 milioane 
€ 
4. Clima, mediu, materii prime, eficiența utilizării resurselor 
(SMEInst-11 subiect) 8.5 € Milioane - 8.5 milioane € 
  
*Strategia privind „creşterea albastră” vizează dezvoltarea durabilă a întregului sector marin şi maritim. 
  
  
Până la 10% din bugetul anual va fi utilizat pentru finanțarea fazei 1 și cel puțin 87% din bugetul anual pentru etapa 2. 
Cel puțin 1% din bugetul anual va fi utilizat pentru etapa 3, acțiuni conexe, 1% pentru a sprijini activități de instruire și 
mentorat, activități de sprijin pentru faza 1 și faza 2 și până la 1%, pentru evaluare. 
 
  
 
 
(P) Platforma e-resurse de dezvoltare organizationala: ”YES for Entrepreneurial Youth 
NGOs, YES for Millennials Changers” 
 

In cadrul proiectului transnational Erasmus+ Parteneriate strategice pentru Tineret: ”YES for 
Entrepreneurial Youth NGOs, YES for Millennials Changers”, proiect implementat de Asociatia 
Consultantilor si Expertilor in Economie Sociala Romania (ACE-ES Romania) impreuna cu bbw 
gGmbH (Germania) si Centro Superior de Formacion EUROPA SUR (Spania) a fost creata o platforma 
de e-resurse, destinata organizatiilor neguvernamentale de tineret/care au programe destinate tinerilor, 
precum si oricarei organizatii focalizate pe sustenabilitate pe termen lung. Platforma contine 2 mari sectiuni: 

a) Sectiunea 1 – Portofoliu Virtual, alcatuit din 8 module e-learning. Modulele au urmatoarele teme:  
–    Instrumente de dezvoltare a capacitatii organizationale (NGO Inventory);  
–    Modele/tipuri de afaceri sociale;  
–    Parteneriate, Aliante si Networking;  
–    Microvoluntariatul;  

In cadrul proiectului transnational Erasmus+ Parteneriate strategice pentru Tineret: ”YES for 
Entrepreneurial Youth NGOs, YES for Millennials Changers”, proiect implementat de Asociatia 
Consultantilor si Expertilor in Economie Sociala Romania (ACE-ES Romania) impreuna cu bbw 
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gGmbH (Germania) si Centro Superior de Formacion EUROPA SUR (Spania) a fost creata o platforma 
de e-resurse, destinata organizatiilor neguvernamentale de tineret/care au programe destinate tinerilor, 
precum si oricarei organizatii focalizate pe sustenabilitate pe termen lung. Platforma contine 2 mari sectiuni: 

a) Sectiunea 1 – Portofoliu Virtual, alcatuit din 8 module e-learning. Modulele au urmatoarele teme:  
–    Instrumente de dezvoltare a capacitatii organizationale (NGO Inventory);  
–    Modele/tipuri de afaceri sociale;  
–    Parteneriate, Aliante si Networking;  
–    Microvoluntariatul;  

Orice organizatie/persoana interesata poate avea acces gratuit la aceste resurse de dezvoltare organizationala – 
antreprenoriat social, voluntariat, prin crearea unui cont pe platforma: http://trainingplatform.yes.ace-
economiesociala.ro/login/index.php  
 
Sursa: www.finantare.ro  
 

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

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

cooperare teritorială mai armonioasă în zona frontierelor externe ale UE”, a declarat Johannes Hahn, comisarul 
pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea. 
 
„Sunt foarte mulțumită că Fondul European de Dezvoltare Regională poate contribui la apropierea UE de vecinii săi. 
Programele de cooperare transfrontalieră reprezintă exemple concrete ale modului în care UE acționează pentru a-i 
ajuta pe cetățeni să facă față unor provocări comune, creând astfel un veritabil sentiment de solidaritate și stimulând în 
același timp competitivitatea economiilor locale”, a declarat Corina Crețu, comisarul pentru politica regională. 
 
Acest tip de cooperare transfrontalieră este un element important al politicii de vecinătate a UE, în cadrul căruia se va 
acorda prioritate proiectelor care susțin dezvoltarea durabilă de-a lungul frontierelor externe ale UE, reducându-se astfel 
diferențele dintre nivelurile de trai și abordându-se provocări comune prezente de o parte și de alta a acestor frontiere. În 
cazul fiecărui program, țările participante și-au selectat un număr de până la patru priorități, cum ar fi dezvoltarea IMM-
urilor, cultura, mediul și schimbările climatice, combaterea sărăciei, educația și cercetarea, energia, accesibilitatea și 
gestionarea frontierelor. 
 

http://trainingplatform.yes.ace-
http://www.finantare.ro
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Prin noul pachet vor fi finanțate proiecte din 27 de țări: Armenia, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Rusia - în 
est; Egipt, Israel, Iordania, Liban, Palestina și Tunisia; o serie de state membre ale UE (Bulgaria, Cipru, Estonia, 
Finlanda, Franța, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România și Suedia), precum și Norvegia 
și Turcia. Finanțarea este acordată în cadrul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) și al Instrumentului 
European de Vecinătate (IEV). Acordurile de finanțare dintre țările partenere și UE vor fi finalizate până la sfârșitul lui 
2016. Granturile vor fi acordate prin cereri de propuneri, care se preconizează că vor fi lansate în cursul anului 2016 sau 
în prima parte a anului 2017. 
 
Sursa: http://ec.europa.eu/  
 
 
Consultare publică privind pilonul european al drepturilor sociale 
 
 
Domeniu: Politica socială, coordonarea politicilor economice 
 
Grup tinta: Cetățenii, organizațiile și autoritățile publice 
 
Obiectivul consultarii:  

 să efectueze o evaluare a „acquis-ului” social actual al UE, determinând măsura în care drepturile existente sunt 
practicate și rămân relevante sau dacă și unde ar trebui să fie luate în considerare noi modalități de a respecta 
aceste drepturi; 

 să facă un efort de reflecție asupra noilor tendințe privind modelele de muncă și de societate ca urmare a 
impactului noilor tehnologii, a tendințelor demografice sau a altor factori de importanță pentru viața 
profesională și socială; 

 să reunească opinii și să primească feedback cu privire la rolul pilonului european al drepturilor sociale, ca parte 
a unei uniuni economice și monetare mai profunde și mai echitabile. 

 
Aceasta va servi pentru discutarea rolului său, a domeniului său de aplicare și a conținutului său, pentru a reflecta asupra 
nevoilor speciale ale zonei euro și a discuta specificitatea principiile propuse. În cele din urmă, acest exercițiu de 
reflecție ar trebui, de asemenea, să ajute statele membre din afara zonei euro să evalueze posibila lor aderare la aceasta. 
 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/070bd453-9b33-4be0-9fc9-67da1771a25d?surveylanguage=RO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa: http://ec.europa.eu/  

http://ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/070bd453-9b33-4be0-9fc9-67da1771a25d?surveylanguage=RO
http://ec.europa.eu/
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Evenimente din reteaua Enterprise Europe  
  
 

Calendar evenimente internaționale 
 

 
 
 
Vezi calendarul complet: http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents  
 
 
Start Date Title Country City 

15-Sep automotive B2B matchmaking event during automechanika Frankfurt Germany Frankfurt am 
Main 

19-Sep Company mission in the wood, furniture and related industries - new 
materials and technologies 

Hungary Szeged, Sopron 

19-Sep Brokerage event at “Made in Armenia Expo 2016”, Armenia, Yerevan Armenia Yerevan 

21-Sep Electro Mobility in Smart Cities Sweden Gothenburg 

21-Sep Brokerage event "Technologies for Foundry METAL 2016"  Poland Kielce 

21-Sep Natural products and solutions for plant protection and nutrition: 
Business & Technology Meetings 

France Perpignan 

26-Sep Face2Face Brokerage Event @ H2020 ICT Proposers' Day 2016 Austria Bratislava 

26-Sep IAC 2016 Brokerage Event Mexico Guadalajara 

27-Sep Advanced Manufacturing & Materials - Conference & Brokerage Event Spain Donostia - San 
Sebastián 

27-Sep International matchmaking event at POLAGRA FOOD Fair Poland Poznan 

28-Sep Food Innovation - Meet & learn from Regional & International Food 
Producers 

Ireland Letterkenny, Co 
Donegal 

29-Sep WindEnergyMatch 2016 Germany Hamburg 

30-Sep Brokerage Event for the Fashion and Textile Industry BALTIC 
FASHION & TEXTILE 2016 

Lithuania Vilnius 

30-Sep Greek and Romanian SMEs looking for energy deals in Cyprus Cyprus Nicosia 

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

http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents
http://een.ec.europa.eu/about/branches/?Country=RO
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1-Oct  "Energy Week" & H2020 Brokerage Event on Energy Armenia Yerevan 

5-Oct Brokerage Event – Clusters as drivers of value chain development 
across the Danube Region 

Romania Galati 

5-Oct Partnering event in the frame of International Technology Forum 2016 
“In vitro-Diagnostics and Bioanalysis” 

Germany POTSDAM 

11-Oct Brokerage Event on micro photonics 2016 in Berlin Germany Berlin 

11-Oct Brokerage event at the European Biotech and Pharma Partnering 
Conference in Osaka, Japan 

Japan Osaka 

11-Oct Technology for Health Brokerage Event 2016 Netherlands Eindhoven 

11-Oct Romanian companies in the food,beverage and agriculture sector to 
explore China  for new market. 

China Beijing, 
Zhengzhou, 
Kaifeng 

12-Oct  Food Market Place 2016 Austria Vienna 

12-Oct Brokerage Event during Dronetech Fair 2016 - International Fair of 
drones and other modern unmanned technologies. 

Poland Torun 

12-Oct Renewable Marketplace Brokerage Event United 
Kingdom 

Liverpool 

13-Oct ICT SG meeting at Sophia Antipolis France Sophia Antipolis 

13-Oct Project-to-Company Approach to Analyse Innovation Needs in SMEs Romania Cluj-Napoca 

17-Oct Brokerage Event: PONTI 2016 - Efficiency in Green Energy 
Production 

Italy Merano 

19-Oct Brokerage event in International Trade Fair of Renewable ENergy 
EXPOsition "RENEXPO 2016", Warsaw (Poland) 

Poland Warsaw 

3-Nov 4th Regional Innovation Fair / Innomatch 2016 - ICT, Agro-Food & 
Automotive 

Romania Timisoara 

7-Nov An incoming company mission of Romanian SMEs to Russia.  Russia Tula 

16-Nov Smart City Expo Brokerage Event 2016 Spain Barcelona 

17-Nov Brokerage event during III. International Trade Fair Fast Textile 2016, 
17 – 18th November 2016 

Poland Nadarzyn near 
Warsaw 

22-Nov ICT networking event - 120" Big Data, IoT and Security  Austria Vienna 

30-Nov VINITECH SIFEL 2016 - BtoB meetings for the wine, fruit and 
vegetable production sectors 

France Bordeaux 

30-Nov Energy Networking4Innovation Slovakia Bratislava 

2-Dec Brokerage Event during the International Conference on Alternative 
Fuels: Future and Challenges 

Turkey Kayseri 
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Oportunitati de  Afaceri si de Inovare 
   
Selectie de OFERTE / CERERI de CAUTARE PARTENERI in domeniul  afacerilor sau inovarii / tehnologiilor 
inovatoare / profilelor de cercetare din baza de date POD (Partnering Opportunities Database) a Enterprise Europe 
Nerwork. 
 
Pentru obtinerea informatiilor suplimentare privind oportunitatile publicate in acest bulletin, va rugam sa selectati codul 
profilului care va intereseaza  si sa contactati cel mai apropiat Centrul Enterprise Europe Network 
(http://een.ec.europa.eu/about/branches/?Country=RO) . Ne puteti contacta si pentru promovarea ofertei/cererii 
dumneavoastra de parteneriat, acest serviciu fiind GRATUIT. 
 

 
 

 
OPORTUNITATI DE AFACERI  
 
 
BRRU20160819001 
Firma din Rusia producatoare de componente auto cauta parteneriat cu alti producatori de acest fel pentru un acord de 
fabricatie. 
 
BRCN20160816001 
Firma din China producatoare de hrana si jucarii pentru animalele de companie cauta furnizori de asftel de produse. 
 
BRRU20160811002 
Firma din Rusia producatoare de cosmetice cauta furnizor de produse distilate din plante. 
 
BRUK20160720001 
Firma din UK activa in domeniul turismului isi ofera serviciile de agent/reprezentant pentru alti agenti de turism. 

http://een.ec.europa.eu/about/branches/?Country=RO)
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BRRU20160816003 
Firma din Rusia distribuitoare de piese si accesorii auto cauta producatori de anvelope, jante auto și acumulatori. 
 
BRRU20160816001 
Producator rus de orice fel de derivate din lapte caută producătorii de ambalaje din sticlă. 
 
BRPL20160802001 
Firma din Polonia care produce echipamente complete pentru sali de operatie din spitale cauta producatori de placi de 
incalzire (un tip de patura de incalzire mai subtire). 
 
RDUK20160808001 
O universitate din UK, coordinator de consortiu, 
cauta partener industrial pentru proiectul Era Net 
Cofund ACT, in cadrul H2020 (privind captarea 
si stocarea carbonului). 
 
RDIT20160111001 
Firma din Italia care are specialisti in inginerie si 
managementul proiectelor si dezvolta o propunere 
in cadrul H2020 apelul NMBP-22-2017 cauta 
firme partenere. Firma din Italia doreste sa 
dezvolte o platforma de design si productie de 
nano-micro sateliti. 
 
RDUK20160805002 
Centru de cercetare din UK cauta utilizatori finali 
din domeniul petrolului si gazelor,din industria 
aerospatiala si a constructiilor de masini. Centrul 
de cercetare englez pregateste o propunere pentru 
programul PILOTS H2020. Proiectul Fries va 
dezvolta linii pilot pentru fabricarea suprafetelor 
nano-texturate cu proprietati mecanice 
imbunatatite. 
 
 
 
 
 
 
OPORTUNITATI DE INOVARE 
 
 
TOLV20160304001 
O companie din Lituania, înființată în anul 1991 de către specialiști cu experiență medicală și cercetători în domeniul 
științelor neurologice, specializată pe cercetarea privind diagnosticările psihologice, neurologice și fiziologice umane, a 
dezvoltat un dispozitiv ce analizează funcțiile corpului uman 24/7, cum ar fi EEG, GSR, ritm cardiac, etc. Compania 
caută investitori sau parteneri de cercetare-dezvoltare pentru finalizarea cu succes a procesului și este interesată de 
încheierea unui contract de licență sau a unui acord de cooperare în activitatea de cercetare.  
 
TOHU20160803001 
Întreprindere mică din Ungaria a dezvoltat o tehnologie nouă de compostare a dejecțiilor animale solide și lichide, ce 
poate fi utilizată de către toate tipurile de companii zootehnice. Prin utilizarea acestei proceduri, este posibilă înlocuirea 
îngrășămintelor chimice poluante costisitoare cu compost ecologic, ce are la bază gunoiul de grajd, pentru nutriția 
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plantelor în condiții diferite de sol. Compania caută un partener industrial pentru contract de licență sau acord comercial 
cu asistență tehnică.  
 
TOGR20160721001 
Un laborator de cercetare a unui bine-cunoscute universități tehnice din Grecia a proiectat și a dezvoltat un sistem aerian 
fără pilot (UAS) cu capacități de smartphone, numit smart-drone pentru a fi utilizat în scopuri medicale. Tehnologia 
propusă are drept rezultat integrarea unui smartphone într-o dronă portabilă de mici dimensiuni ce primește de la telefon 
capacitatea de comunicare, de utilizare a aparatului de fotografiat, senzorii si puterea de procesare a acestuia. Utilizatorii 
pot conecta smartphone-ul personal la acest sistem aerian fără pilot-prototip și rula aplicația. În cazul unei urgențe 
medicale, smart-drona înregistrează evenimentul, datele privind starea de sănătatea a utilizatorului și anunță autoritățile 
locale. Tehnologia propusă este oferită pentru 
comercializare sau dezvoltare ulterioară. Autorii 
caută partenerii europeni care doresc să 
semneze un acord financiar, contract de asociere 
în participație și acord privind fabricarea dronei.  
 
TOUK20160802001 
O companie din Marea Britanie a dezvoltat un 
motor super-compact cu ardere internă, a cărui 
greutate a fost redusă în mod semnificativ în 
comparație cu motoarele convenționale cu 
combustie internă. Acesta folosește o invenție 
brevetată de modificare a ciclului Otto în doi 
sau patru timpi, care permite ca un singur 
cilindru a noului motor să ofere aproape aceeași 
putere ca și doi cilindri ai unui motor 
convențional ce funcționează conform ciclului 
Otto. Compania este interesată de producători 
de vehicule și alte echipamente originale din 
industria auto, industria aeronautică și 
producătoare de echipamente agricole și oferă o 
cooperare pe baza unui contract de licență sau acord de cooperare tehnică.  
 
TOFR20150727001 
Un laborator francez a dezvoltat o soluție care să permită pornirea de la distanță cu ajutorul unui fascicul de microunde, 
a dispozitivelor electronice aflate în modul standby pentru care consumul de energie este zero. Tehnologia este în curs 
de brevetare și licențiere. Prin eliminarea consumului de energie reziduală pentru dispozitivele electronice în modul de 
așteptare (standby), se poate face la nivel european, o economie de 14 milioane de tone de emisii de CO2 pe an. 
Laboratorul este interesat de noi parteneri care să acorde licență pentru utilizarea acestei tehnologii sau pentru punerea 
în aplicarea a unui acord de cooperare tehnică/ cercetare și dezvoltare.  
 
TOSI20160629001 
Un institut de cercetare sloven a dezvoltat o metodă pentru azotarea compușilor aromatici. Metoda poate fi folosită 
pentru a produce compuși aromatici azotați cu acid azotic apos, fără utilizarea de acid sulfuric concentrat, ceea ce face 
procesul mai sigur, mai selectiv și mai ecologic. Procedura este comercializată drept know-how secret. Institutul caută 
parteneri de afaceri, în principal din industria chimică, interesați în licențierea tehnologiei.  
 
TRUK20160816001 
O companie britanică specializată în domeniul sănătății pielii a dezvoltat primele produse de spălare facială naturală, o 
preocupare principală a activității acestei companii fiind reprezentată de creșterea uriașă a tulburărilor de sănătate a 
pielii din întreaga lume. Proiectul are ca obiectiv investigarea efectului diferitelor produse cosmetice - sintetice 
"naturale" și a propriului produs natural al companiei - pe piele, prin măsurători asupra microbiotei umane desfășurate 
pe voluntari. Compania caută o universitate pentru încheierea unui acord privind serviciile de cercetare. 
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TRCH20150817001 
O companie elvețiană ce a lansat prima sa linie de îmbrăcăminte biodegradabile caută parteneri sau parteneri de 
cercetare care deține know-how-ul pentru obținerea unei țesături cu proprietăți hidrofobe sau care sunt dispuși să 
dezvolte împreună cu această companie o astfel de țesătură. Compania consideră că soluția ar putea proveni din sectorul 
textil, dar mai probabil din alte industrii, cum ar fi de exemplu industria mobilei. Compania oferă cooperare pe baza 
unui acord comercial cu asistență tehnică unui partener care oferă soluția potrivită sau acord tehnic cu un partener care 
are o soluție ce trebuie să fie adaptată la cerințele companiei elvețiene ori cooperare pe baza unui acord cu un partener 
de cercetare.  
 
TRPL20160727001 
O companie din nord-vestul Polonia este interesată de o tehnologie pentru producerea de ceramică în formă pură din 
fosfat tricalcic, de uz medical, ce poate fi folosit ca material de regenerare osoasă în stomatologie și chirurgie. 
Compania este în căutarea unui partener care să deţină know-how-ul sau brevetul ce descrie metoda/tehnologia de 
producere a ceramicii din fosfat tricalcic şi care să ofere consultanță pentru construirea liniei de producție. Compania 
oferă cooperare pe baza unui acord comercial cu asistență tehnică.  
 
TRFI20150709001 
Companie finlandeză specializată în producerea de turbomaşini este în căutarea unui furnizor comercial de rulmenţi 
lubrifiaţi cu ulei siliconic pentru noul lor produs ce se află în curs de dezvoltare. Compania dorește să coopereze cu 
partenerul potențial pe baza unui acord comercial cu asistență tehnică, acord de producție sau a unui acord de cooperare 
tehnică cu opțiunea de a participa la dezvoltarea produsului final.  
 
 
 

 
 
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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