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ERBSN - Centrul Enterprise Europe Constanţa
Enterprise Europe Network (EEN) este o initiativa a Comisiei Europene, cea mai mare retea care
sprijina intreprinderile, organizatiile de afaceri si profesionale, institutele de cercetare, universitatile
din peste 50 de tari, incluzand cele 28 state membre UE, tarile candidate, tarile membre EEA si alte
tari terte. Reteaua EEN ofera servicii specializate pentru:
 Identificarea de parteneri de afaceri europeni, prin accesul la baze de date cu cereri si
oferte de cooperare comerciala sau tehnologica;
 Participarea la evenimente de brokeraj (parteneriate B2B) pentru dezvoltarea de relatii
internationale intre IMM-uri, cooperare comerciala sau tehnologica;
 Participarea in programe europene, solicitarea de finantari, accesul la rezultatele altor
proiecte, inclusiv programe de cercetare si inovare;
 Informatii si consultanta privind licitatii publice internationale, oportunitati de piata,
legislatie si politici europene, relevante pentru o companie sau un sector economic.
 Implicarea in procesul de policy-making la nivel european, prin participarea la consultari
publice sau alte initiative in domeniul competitivitatii si inovarii.
 Pachete de sprijin pentru IMM-uri inovative prin 2 noi servicii: Key Account
Management (KAM) pentru beneficiari ai finanţării SME Instrument în cadrul
programului Horizon 2020 si Enhancing Innovation Management Capacities (sprijinirea
capacităţii de management al inovării) pentru IMM-uri cu potenţial înalt de inovare
Membru al reţelei EEN, Consorţiul ERBSN (Eastern Romanian Business Support Network)
alcătuit din 6 parteneri (CCINA Constanţa - coordonator, CCIA Galaţi, CCI Bacău,
Tehnopolis srl, ADR Nord-Est şi IPA Galaţi) oferă aceste servicii organizaţiilor interesate din
România localizate în Macroregiunea 2 (www.enterprise-europe-erbsn.ro) .
Centrul Enterprise Europe Constanta găzduit de CCINA Constanţa se adresează clienţilor din
judetele Constanta, Tulcea, Braila, Buzau.
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Informatii europene
Deputații Parlamentului European vor să combată utilizarea nerațională a pungilor de plastic
Statelor membre li se va cere să reducă utilizarea pungilor de plastic - cele mai folosite ambalaje și
cele mai poluante - conform noilor propuneri legislative adoptate în 28.04.2015.
”Această lege va crea o situație favorabilă pentru toată lumea" a spus raportorul Margrete
Auken(Verzi/ALE, DK), raportorul în Parlament. ”Vorbim despre o mare problemă de mediu.
Miliarde de pungi de plastic sunt aruncate direct în natură, gunoi netratat care afectează natura, peștii,
păsările. Trebuie să facem ceva în acest sens”, a adăugat ea, după ce Parlamentul a
adoptat recomandarea în a doua lectură în favoarea acordului încheiat cu Consiliul de Miniștri în
noiembrie anul trecut.
”Comisia Europeană a spus că statele membre sunt cele care ar trebui să acționeze, dar în realitate ele
nu fac nimic! Ar putea fi economisite, conform estimărilor Comisiei, 740 milioane de euro pe an.”
Noua legislație va cere statelor UE să aleagă între două opțiuni:
-măsuri care să asigure că media anuală de utilizare nu depășește 90 de pungi ușoare pe cap de
locuitor până la sfârșitul lui 2019 și 40 până la sfârșitul lui 2025
sau
-măsuri care să asigure, până la sfârșitul lui 2018, că aceste pungi nu vor mai fi distribuite gratuit
cumpărătorilor.
Mai mult, Comisia Europeană va trebui să evalueze impactul asupra mediului al materialelor de
plastic oxo-degradabile, fragmentate în mici particule și să propună măsuri potrivite. Până în 2017,
Comisia Europeană va trebui să propună măsuri de etichetare și marketing pentru identificarea la nivel
UE a pungilor de plastic biodegradabile, posibil a se transforma în compost.
Background
Pungile ușoare de plastic (mai subțiri de 50 microni), reprezentând majoritatea pungilor de transport
folosite în UE, sunt mai puțin reciclabile decât modelele mai groase, devenind mai repede reziduuri.
De asemenea, aceste pungi au un mai mare potențial de a polua mediul.
În 2010, fiecare cetățean UE utiliza în medie 198 de pungi de plastic, dintre care 90% erau pungi
ușoare. Dacă tipul de activități nu se schimbă, consumul de pungi de plastic va crește rapid. Estimările
prezente sugerează că peste opt miliarde de pungi de plastic au ajuns la gunoi în 2010.
Sursa: PE
Restricționarea utilizării în UE a regimului vamal de admitere temporară pentru utilizarea în
scop privat a mijloacelor de transport de către persoane fizice cu reședința în UE și angajate de
proprietarul/locatorul acestor mijloace de transport
Începând cu data de 1 mai 2015, este permisă utilizarea în scop privat a mijloacelor de transport de
către persoane fizice cu reședința pe teritoriul vamal al Uniunii și angajate de proprietarul/locatorul
acestor mijloace de transport (stabilit în afara teritoriului Uniunii) doar pentru deplasările:
-între locul de desfășurare a activității (în afara Uniunii Europene) și locul de reședință al angajatului
(în Uniunea Europeană) și în sens invers;
-în interiorul Uniunii Europene cu scopul de a îndeplini o sarcină profesională a angajatului.
Utilizarea în scop privat a acestor mijloace de transport în alte situații conduce la nașterea datoriei
vamale, conform art. 204 alin. (1) Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului.
Noile prevederi au fost emise în urma raportării la nivelul Uniunii Europene a unor incidente privind
folosirea în mod abuziv a acestui regim vamal și au ca scop restricționarea situațiilor privind utilizarea
în scop privat a mijloacelor de transport de către persoane fizice cu reședința pe teritoriul vamal al
Uniunii și angajate de proprietarul/locatorul acestor mijloace de transport (stabilit în afara teritoriului
Uniunii)
Baza legală: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/234 al Comisiei din 13 februarie de
modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 în ceea ce privește admiterea temporară a mijloacelor
de transport destinate a fi utilizate de o persoană fizică care își are reședința pe teritoriul vamal al
Uniunii”
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Consultare publică europeană ” Către o nouă politică europeană de vecinătate”
CE a lansat o consultare privind viitorul politicii europene de vecinătate (PEV). Ultima revizuire a
PEV datează din 2011. Având în vedere evoluțiile semnificative care au avut loc între timp în
vecinătate, este esențial să se efectueze o revizuire fundamentală a principiilor pe care se bazează
politica, a domeniului său de aplicare și a modului în care ar trebui utilizate instrumentele sale.
„UE are un interes vital în crearea de parteneriate solide cu vecinii săi. Evoluțiile recente din regiune
au sporit provocările cu care ne confruntăm cu toții: de la presiunile economice la migrația
neregulamentară și la amenințările la adresa securității. Avem nevoie de o politică puternică pentru a
putea soluționa aceste probleme. De asemenea, trebuie să înțelegem mai bine diferitele aspirații,
valori și interese ale partenerilor noștri. Acestea sunt aspectele pe care trebuie să se concentreze
revizuirea, dacă dorim să avem o relație politică solidă cu vecinii noștri”, a declarat Înaltul
Reprezentant/vicepreședintele Federica Mogherini.
Scopul este acela de a asigura o consultare cât mai largă atât cu partenerii din țările vecine, cât și cu
părțile interesate din întreaga UE, până la sfârșitul lunii iunie. După această consultare, în toamnă va
urma o comunicare ce va prezenta propuneri privind direcția viitoare a PEV.
Consultarea va urmări patru priorități: diferențierea; orientarea; flexibilitatea; asumarea și vizibilitatea.
Au fost deja identificate cinci domenii în care ambele părți au interese comune: comerțul și
dezvoltarea economică; conectivitatea; securitatea; guvernanța; migrația și mobilitatea.
Consultarea este deschisa pana in 30.06.2015
Informatii suplimentare:
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/consultation/index_en.htm
Consultare publică privind iniţiativa de revizuire a Regulamentului (CE) 1889/2005 al
Parlamentului European şi al Consiliului privind controlul numerarului la intrarea sau ieşirea
din Comunitate
Până în 01.06.2015 este disponibil pentru completare un sondaj de opinie elaborat de Comisia
Europeană cu privire la iniţiativa de revizuire a Regulamentului 1889/2005 privind controlul
numerarului la intrarea sau ieşirea din Comunitate.
Obiectivul acestei consultări publice este de a obţine date din partea principalelorpărţi implicate şi din
partea publicului, privind revizuirea legislaţiei în domeniul controlului de numerar (Reg. 1889/2005
cu privire la controlul numerarului la intrarea sau ieşirea din Comunitate). Aceasta impune o obligaţie
pentru persoanele fizice care intră sau ies din Uniune şi transportă numerar în valoare de 10000 euro
sau peste 10000 euro, de a depune o declaraţie autorităţilor vamale sau altor autorităţi competente.
Conferă autorităţilor competente dreptul de a reţine temporar numerarul în caz de nedeclarare sau
declarare incorectă pentru a aştepta rezultatul unor investigaţii ulterioare şi posibila confiscare după
procedura judiciară. Oferă posibilitatea autorităţii vamale să facă schimb de informaţii cu autorităţile
competente din alte State Membre, Comisia Europeană sau cu ţările terţe în anumite condiţii. Impune
Statelor Membre să prevadă sancţiuni în caz de nedeclarare, chiar dacă, după efectuarea de
investigaţii, nu există indicaţii de activităţi ilegale.
La acest sondaj sunt invitate să răspundă autorităţile publice, organizaţiile (inclusive IMM-urile,
ONG-urile, asociaţiile de comerţ şi întreprinderile comerciale) precum şi cetăţenii (din UE şi din afara
UE).
La sondajul de opinie organizat în acest sens de către Comisia Europeană se poate răspunde
completand formularul anexat sau online, accesând linkul de pe site-ul Comisiei:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/customs/cash_2015_02_en.htm
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Calendar evenimente din reteaua Enterprise
Europe
Reteaua de centre Enterprise Europe organizeaza o mare varietate de manifestari la nivel
regional, national sau European, intre care evenimente de parteneriat (brokeraj) pentru firme din
toata Europa. Acestea ajuta firmele sa-si identifice parteneri de afaceri, prin organizarea de intalniri
bilaterale pre-programate, pe baza de inscriere. Calendarul prezinta evenimentele care vor urma –
sectiunea este in permanenta schimbare, pe masura ce sunt adaugate noi manifestari.
Daca doriti sa va inscrieti la unul din evenimentele de parteneriat sau daca doriti informatii
suplimentare, va rugam sa contactati Centrul Enterprise Europe Network Constanta.
Data
7 May 2015
7 May 2015
11 May 2015
14 May 2015
19 May 2015
19 May 2015
19 May 2015
27 May 2015
28 May 2015
2 June 2015
3 June 2015
4 June 2015
4 June 2015
4 June 2015
4 June 2015
4 June 2015
12 June 2015

Denumire eveniment
Brokerage event during RoEnergy Trade Fair 2015 South-East Europe /
Bucharest / Romania
Brokerage Event - Bucharest (Romania)
Europa Markt 2015
Brokerage Event - Magdeburg (Germany)
AgroB2B@NSFair 2015
Brokerage Event - Novi Sad (Serbia)
Murcia FOOD Brokerage Event 2015
Brokerage Event - Murcia (Spain)
H2020 “Factories of the Future” Brokerage Event
Brokerage Event - Warsaw (Poland)
Engineering 2015 - Brokerage event
Brokerage Event - Nitra (Slovakia)
Business & Innovation AutomotiveDay 2015
Brokerage Event - Hambach (France)
BIONNALE 2015
Brokerage Event - Berlin (Germany)
European Maritime Day 2015 – Matchmaking Event
Brokerage Event - Piraeus (Greece)
Biomedica 2015 Networking Event
Brokerage Event - Genk (Belgium)
BioRenew Tech Match
Brokerage Event - York (United Kingdom)
Brokerage event - Innovat&Match 2015
Brokerage Event - Bologna (Italy)
Investment Forum in Barcelona
Brokerage Event - Barcelona (Spain)
European Cryogenics Days 2015 Brokerage event
Brokerage Event - Grenoble (France)
International matchmaking event “BUSINESS. GOLF. JAZZ”
Brokerage Event - Klaipeda (Lithuania)
Mission for Growth to Taiwan 2015
Brokerage Event - Taipei (Belgium)
Brokerage Event at EXPO 2015 : Creativity and innovation in the Agro-food
sector
Brokerage Event - Milan (Italy)
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Oportunitati de Afaceri si de Inovare
Selectie de OFERTE, CERERI, CAUTARE PARTENERI in domeniul afacerilor sau inovarii /
tehnologiilor inovatoare / profilelor de cercetare din baza de date POD (Partnering Opportunities
Database) a Enterprise Europe Nerwork.
Societatile comerciale, institutele de cercetari, universitatile, organizatiile profesionale si de afaceri
care activeaza in judetele CONSTANTA, TULCEA, BRAILA SAU GALATI interesate de
aceste informatii sau de promovarea propriilor oferte/cereri de inovare sau de afaceri, pot obtine
informatii suplimentare adresandu-se Centrului Enterprise Europe Network Constanta
(tel: 0241 550960, fax: 0241 619454, email: een@ccina.ro).
Pentru obtinerea informatiilor suplimentare privind oportunitatile publicate in acest buletin, va
rugam sa precizati codul oportunitatii care va intereseaza si sa ne tramsmiteti cateva date despre
compania dumneavoastra pentru a le comunica colegilor nostril din retea.
Organizatiile interesate sa-si promoveze propriile oportunitati de inovare sau afaceri pot obtine
formularele specializate de la adresa: http://www.ccina.ro/enterprise-europe/ sau la Centrul
Enterprise Europe Constanta.
Obtinerea de informatii si promovarea oportunitatilor in domeniul tehnologic sau de afaceri este un
serviciu GRATUIT oferit de Centrul nostru.

OPORTUNITATI DE AFACERI
BRRS20141230001
O companie din Serbia specializata in import,distributie si comercializare en gros de produse
farmaceutice, dispozitive si articole medicale: dezinfectanți, medicamente, consumabile medicale,
uniforme, produse electronice medical, se oferă să acționeze ca reprezentanți ai producătorilor de
astfel de produse din ale tari de pe piața sârbă.
Compania este infiintata in anul 1992 si lucreaza cu majoritatea instituțiilor de sănătate de pe
întregul teritoriu al Republicii Serbia, are o reteaua proprie de distributie și agenții de vânzări si
opereaza conform standardului ISO 9001.
BOES20150413002
Compania spaniola, situata în regiunea Murcia (sud-estul Spaniei), cu aproape 20 de ani de
experiență în producerea de anghinare conservate, cauta parteneri comerciali cu experientae
(agenți, distribuitori și importatori) .
Compania ofera anghinare procesata in saramura, în mai multe feluri de ambalaje: butoaie,cutii cu o
capacitate de 1 / 2KG, 3kg sau 5KG.
BOBG20150127001
Companie din Bulgaria,specializata in fabricarea de produse tehnice din cauciuc, silicon, bachelită
și alte produse extrudate; sisteme hidraulice și pneumatice; producția de furtune hiraulice de înaltă
presiune cauta importatori, agenti distribuitori.
BOUK20150212001
Compania din Marea Britanie care creaza si produce articole originale de ploaie pentru copii,
inclusiv cizme inovatoare care pot fi colorate de copiii cu markeri impermeabili speciali si umbrele
care isi schimba culoarea în ploaie. Compania cauta intermediari comerciali, distribuitori.
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BRDE20150114001
O companie germană, care activeaza în designul, producerea si comercializarea de colecţii de
imbracaminte modernă pentru femei, caută un producător de tricotaje, care să lucreze ca
subcontractant.
De la potențialul partener de afaceri se așteptă să producă bunuri de înaltă calitate,să aibă
experiență în crearea de colecții de îmbrăcăminte pentru femei. De asemenea, trebuie sa aiba in
dotare utilaje moderne, inclusiv mașini de tricotat plate și circulare, deoarece imbrcămintea care
trebuie cusută este în cea mai mare parte din materiale tricotate, sa poata oferi servicii de proiectare
Apparel şi sa sa colaboreze cu un designer talentat.Limba de corespondenţă va fi germana sau
engleza.
BOBG20150320001
Una dintre cele mai importante companii bulgare, specializate în comerțul cu faianta, teracota, cazi,
robinete și baterii, echipamente complete şi accesorii pentru baie, cauta distribuitori și agenți
comerciali pentru a exporta produsele.
BOBG20131031001
O companie bulgară care oferă servicii de transport internațional și logistică, servicii de export și de
import, traducerea și pregătirea documentelor pentru transportul internațional de mărfuri și de
vămuirea mărfurilor, cauta firme interesate de intermediere comerciala si îşi oferă serviciile sale
potenţialilor clienti.
BOES20150217001
O companie spaniola din industria electronica dezvoltat noi soluții tehnologice pentru producătorii
de generatoare. Compania doreste să încheie acorduri de cooperare cu producătorii de grupuri
electrogene care pot integra soluțiile sale tehnologice în produsele proprii.
BOBG20131217001
Companie din Bulgaria, înființată în anul 1995, produce seminte de floarea soarelui, rapita, porumb
și grâu și din 2008 a început să producă şi legume: mazare, fasole verde, morcovi, broccoli,
conopida, ardei și altele. Există diferite sisteme de control al calității. Produsele finite sunt
depozitate într-un antrepozit, care are o temperatură constantă și sisteme de control impotriva
daunatorilor. Compania lucrează în conformitate cu standardele și reglementările HACCP. Caută
importatori, distribuitori.
BOES20141105001
Companie spaniolă care intermediază comercializarea unei largi game de produse (delicatese,
băuturi, produse alimentare, tutun,articole din plastic, produse pentru curățenia casa şi de igienă
personală, etc.) caută agenți, distribuitori.
BOBG20131105001
Companie din Bulgaria specializată în producerea de mobilier pentru dormitoare, bucatarii, holuri,
birouri cauta distribuitori.

OPORTUNITATI DE INOVARE
TOIT20140326002
O companie italiana situata in Sardinia a dezvoltat noi analogi sintetici de tubulysin natural
obtinuti printr-un procedeu scalabil.
Derivatii noi, care arata profilul citotoxic imbunatatit atat fata de tubulysinul natural cat si de
agentii de chimioterapie conventionali, pot fi aplicati in oncologie si oftalmologie. Compania este
in cautarea unor organizatii de cercetare si companii farmaceutice interesate de acorduri de licenta
sau asocieri in participatiune.
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13 IT 55Y2 3RYQ
Un IMM italian, implicat intr-un proiect de cercetare privind masurarea miscarilor umane, cu
aplicatii importante utile in sport, in tratamentul handicapului si in activitatile de reabilitare, a
dezvoltat o aplicatie software pentru sisteme de evaluare echilibru static pentru utilizatorii de
Windows; nu sunt necesari markeri sau senzori portabili.
Sunt cautati parteneri industriali si comerciali pentru cooperare tehnica pentru a realiza acest produs
si joint-venture pentru piata mondiala.
TOBE20140121002
Un IMM flamand a dezvoltat o tehnologie pentru a introduce imagini digitale in sticla securizata
multistrat. Cu tehnologia este posibila producerea de inalta calitate si siguranta a decoratiunilor din
sticla intr-un mod ecologic si fara investitii mari. IMM-ul este in cautarea de parteneri pentru acord
de licenta.
11 RB 1B1M 3N81
Companie sarba ofera o tehnologie care permite producerea de hrana pentru animale din deseuri de
fructe si legume. Este o inovatie care permite utilizarea unor cantitati mari de deseuri, ca hrana
sanatoasa pentru animale.Compania cauta parteneri interesati de acord de licenta.
TOMK20131122001
O companie macedoneana specializata in productia de utilaje pentru prelucrarea cafelei, cacao,
cereale, condimente si alte produse alimentare, ofera tehnologie pentru curatirea cafelei si fasolei,
suport si macinare.
TRUK 20141222001
Un IMM cu sediul în Marea Britanie cu 30 de angajati este activ in fabricarea statiilor de tratare a
apelor uzate, de la nivel casnic la instalatii industriale comerciale, capabile de a servi comunitati
mici de pâna la 750 de persoane. Pentru a-si completa gama de servicii, acesta doreste sa gaseasca
furnizori de sisteme non-electrice care sunt în cautarea unui distribuitor stabilit în Marea Britanie si
pe pietele internationale selectate.
11 DE 17A3 3K9R
O companie germana cauta parteneri din domeniul resaparii anvelopelor de camioane. Ea are o
productie zilnica de 150 de anvelope resapate (ISO 9001 si ECE 109), know-how si echipamente
tehnice.
Cooperarea tehnica cu companii straine, institutele de testare, administratiile locale si agentiile de mediu
sunt solicitate în scopul de a dezvolta noi cereri de anvelope resapate pentru camioane si sa dezvolte în
continuare tehnologii specifice diferitelor cerinte din alte regiuni.

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.

Camera de Comert,Industrie,Navigatie si Agricultura Constanta
Enterprise Europe Network Constanta
Adresa: B-dul Al. Lapusneanu nr.185 A, Constanta, biroul 11
Tel :0241 550960 Fax: 0241 619454
E-mail: een@ccina.ro website: www.ccina.ro
UNINEA EUROPEANĂ
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